
 
 

Verenigingsbestuurders bezorgd en voelen zich niet gesteund 
 

Een overgrote groep vrijwillige sportverenigingsbestuurders voelt zich over het algemeen 
onvoldoende gesteund door de overheid en maakt zich grote zorgen over de stijgende kosten door 
inflatie en de energiecrisis. 27% van de verenigingsbestuurders overweegt zelfs hun accommodatie 

gedeeltelijk of volledig te sluiten tijdens de wintermaanden. Dit zou kunnen betekenen dat ruim 
7.000 accommodaties niet toegankelijk zijn voor meer dan een miljoen in verenigingsverband 

sportende sporters komende winter. 
 

 
 

Meer dan 1200 verenigingen namen deel aan enquête 
Het register voor verenigingsbestuurders (RVVB) heeft onderzocht hoe het met de gemiddelde 
verenigingsbestuurder gesteld is en of er grote zorgen zijn over de komende wintermaanden en het 
betalen van energierekeningen. De enquête is door meer dan 1200 verenigingen en 
verenigingsbestuurders ingevuld. RVVB behartigt de belangen van vrijwillige verenigingsbestuurders 
en ontving de afgelopen zomer al veel zorgelijke signalen van bezorgde bestuurders. Daarop besloot 
RVVB een oriënterend onderzoek te starten onder vrijwillige verenigingsbestuurders. Hieronder een 
overzicht van de verschillende typen sportvereniging en -clubs die de enquête hebben ingevuld. 
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Figuur 2 - Typen sportverenigingen 

Figuur 1 – Sluiting sportaccommodaties tijdens wintermaanden 



Zorgen over stijgende kosten en of leden lidmaatschap kunnen betalen 
Verenigingen lijken in een negatieve spiraal terecht te komen. Bestuurders maken zich zorgen over 
stijgende kosten en dalende inkomsten doordat leden niet meer in staat zijn hun lidmaatschap te 
betalen. 88% van de ondervraagde bestuurders geeft aan zich zorgen te maken over de stijgende 
kosten door inflatie en de energiecrisis. 59% van de ondervraagde bestuurders verwacht of merkt dat 
sommige leden het lidmaatschap niet meer kunnen betalen. Dit is een zorgelijk beeld, die van een 
verkeerde kant op rollende sneeuwbal.   

 

 
Onvoldoende gesteund en gehoord 
Over de vraag of er voldoende ondersteuningsmaatregelen zijn voor sportverenigingen om het 
gehele verenigingsleven vitaal, sterk en overeind te houden zeggen 77% van alle ondervraagde 
bestuurders dat dit niet het geval is.  

 
Een grote groep verenigingsbestuurders voelt zich überhaupt niet gehoord en gesteund door de 
overheid. 65% van de ondervraagde bestuurders geeft aan dit zo te ervaren. Dit beeld schetst een 
kloof tussen verenigingsbestuurders en lokale, landelijke beleidsmakers in hoe zij gezamenlijk 
optrekken in het realiseren van een sterk en vitaal verenigingsleven.  
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Figuur 2 - Zorgen over stijgende kosten Figuur 4 - Impact van stijgende kosten op ledenaantallen 

Figuur 5 - Voldoende ondersteuning vanuit overheid 

Figuur 6 – gevoel van steun vanuit overheid 



 

Op de korte termijn meeste verenigingen overeind 
Voor 12% van de verenigingsbestuurders, ongeveer 25.000 mensen lijkt 2023 hun laatste 
sportseizoen te worden als vrijwillig verenigingsbestuurder als er geen steunmaatregelen komen. Zij 
denken dat hun vereniging niet meer zal bestaan volgend jaar. Ondanks de grote zorgen onder 
verenigingsbestuurders denkt 88% in 2023 nog wel te zullen bestaan als er geen steunmaatregelen 
komen.  
 

 

Betaalstress bij verenigingen en leden zo snel mogelijk wegnemen! 
RVVB vraagt lokale en nationale beleidsmakers in de sport zo snel mogelijk, nog voor de winterstop 
de betaalstress onder verenigingsbestuurders en leden weg te nemen. Verenigingen zijn geen 
bedrijven, ze worden gerund door groepen mensen die zich dagelijks vrijwillig inzetten om miljoenen 
mensen te laten sporten in Nederland. Het verenigingsleven is cultureel erfgoed, uniek in de wereld 
wat gekoesterd moet worden. Vrijwillige verenigingsbestuurders ondervinden in hun dagelijks 
privéleven, net als alle andere Nederlanders, al genoeg zorgen over de huidige crisissen. Ze hoeven 
niet onnodig extra belast te worden met zorgen en problemen die buiten hun invloed ontstaan zijn. 
Een aparte ruimhartige regeling voor de ruim 26.000 sportverenigingen zou voor veel rust zorgen en 
blijk van waardering zijn naar alle vrijwillige verenigingsbestuurders.  
 
Op de lange termijn zullen alle besturen van sportverenigingen ondersteund moeten worden in het 
realiseren van verduurzaming en financiering daarvan.  
 

 
Verdiepend onderzoek noodzakelijk 
Vrijwillige verenigingsbestuurders staan al ruim 2,5 jaar onder crisisdruk, eerst de coronacrisis en nu 
de inflatie- energiecrisis. Voor veel vrijwillige verenigingsbestuurders lijkt de rek er uit te zijn. Voor 
RVVB biedt dit oriënterende onderzoek meer dan voldoende aanleiding voor verdiepend 
vervolgonderzoek. Een groot zorgpunt voor RVVB is de ontstane kloof tussen vrijwillige 
verenigingsbestuurders en lokale, nationale beleidsmakers. De afgelopen jaren is o.a. doormiddel 
van Het Nationaal Sportakkoord veel geïnvesteerd in het verenigingsleven en 
verenigingsondersteuning. Waarom voelen verenigingsbestuurders zich niet gehoord en gesteund? 
Verenigingsbestuurders zijn de basis voor sterke en vitale verenigingen. Zij zijn het fundament van 
het verenigingsleven en een groot deel van de Nederlandse sportsector. Er lijken nu scheuren te 
ontstaan in dit waardevolle fundament. Een fundament dat grote invloed heeft op het sociale leven 
van vele Nederlanders en andere sectoren als zorg, onderwijs, werkgelegenheid en welzijn. Als 
vrijwillige bestuurders gaan omvallen of opgeven zal dit grote impact hebben op onze samenleving. 
RVVB stelt daarom voor een groter landelijk onderzoek te doen naar de staat van de vrijwillige 
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verenigingsbestuurder en hoe zij het beste ondersteund kunnen worden in hun complexe 
vrijwilligerswerk.  
 

Motie Mohandis: Zorgen over uitkomst sportdebat 28 november  
Stichting RVVB maakt zich op basis van de enquête en reacties van meer dan 1200 vrijwillige 
verenigingsbestuurders ernstig zorgen over de toekomst van het verenigingsleven als op 28 
november tijdens het sportdebat in de Tweede Kamer geen of beperkte steunmaatregelen worden 
toegekend. De Motie Mohandis van 7 juli 2022, ondertekend door PVDA (Mohammed Mohandis), 
CDA (Inge van Dijk) en GroenLinks (Lisa Westerveld) roept de minister van sport op om te kijken hoe 
sportverenigingen en -accommodaties ondersteund kunnen worden als zij door stijgende 
energielasten in de problemen komen. De uitkomsten van deze enquête zullen met de Tweede 
Kamer worden gedeeld, in de hoop dat dit de urgentie het juiste te doen verhoogd.  
 

Adviesraad  
De RVVB adviesraad, bestaande uit 12 ervaren vrijwillige verenigingsbestuurders zal op basis van de 
uitkomsten uit deze enquête nog voor 28 november een advies uitbrengen aan de minister van 
sport, Conny Helder.  
 


