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Samenvatting 

 

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft in juli 2020 een vragenlijst uitgezet onder het 

jongerenpanel van de gemeente. Met als doel het verkrijgen van inzicht in de motieven en 

behoeften van jongeren op het gebied van sporten bij verenigingen. 

 

De meeste jongeren doen aan sport om fit en gezond te blijven 

Jongeren hebben verschillende redenen om te sporten in hun vrije tijd. Veruit de meeste 

respondenten (81%) sporten om fit en gezond te zijn en te blijven. Gevolgd door het 

sportplezier omdat ze het leuk vinden (44%), de opbouw van conditie, kracht of lenigheid 

(36%) en sporten voor ontspanning en als uitlaatklep voor het dagelijks leven (30%).  

 

De gezelligheid, de sociale contacten en het team het leukst aan sportverenigingen 

De respondenten die lid zijn van een sportvereniging vinden de gezelligheid, de sociale 

contacten en het team/groepsgevoel het leukst aan (sporten bij) hun sportvereniging. Het 

minst leuk vinden zij de kosten/contributie, de communicatie en het ervaren van ongelijke 

situaties zoals “er wordt vooral in selectieteams geïnvesteerd”. De respondenten zijn over 

het algemeen tevreden over hun sportverenging. Ze geven hun sportvereniging gemiddeld 

een 8,0 als rapportcijfer. Niemand geeft de eigen sportvereniging een onvoldoende.  

De meeste sportuitval is in de puberteit en bij jongvolwassenen  

Veel respondenten zijn gestopt met sporten bij een vereniging toen ze vijftien of zestien jaar 

waren. De puberteit en middelbare school zorgen mogelijk voor andere bezigheden en 

motieven. Denk aan huiswerk maken en een bijbaan hebben. Een andere piek is te zien bij 

achttien jaar. Een drukke levensfase waarin carrière (opleiding en werk) en zelfstandig(er) 

wonen wellicht belangrijker worden. Maar ook andere redenen spelen mee, zoals: het team 

is niet meer leuk, de tijden komen niet (meer) goed uit of een blessure/gezondheidsreden.  

 

De meeste voorkeur voor flexibele tijden, sporten op muziek en een sportpas  

Hoe beter de match tussen vraag en aanbod, hoe minder kans er is dat een jongere besluit 

om te stoppen met sporten bij een sportvereniging. Aan het jongerenpanel zijn verschillende 

ideeën voorgelegd om het sporten bij een/hun sportvereniging aantrekkelijk(er) te maken. 

Flexibele tijden, sporten op muziek en een sportpas1 spreken de jongeren het meest aan. 

Gevolgd door een multisportvereniging2 en een flexibel lidmaatschap3. Maar ook jongeren 

laten meedenken en meebeslissen over zaken die hen aangaan vinden zij belangrijk.  

Bijna twee derde van de jongeren wordt het liefst via e-mail geïnformeerd  

Aan de jongeren is gevraagd op welke manier zij het liefst geïnformeerd willen worden over 

sportactiviteiten, hun sport en/of sportclub. 65% van de respondenten wil het liefst via e-mail 

geïnformeerd worden. 45% heeft de voorkeur voor Instagram, 28% voor Facebook en 23% 

voor WhatsApp.  

 

 

 

                                                   
1 Sportpas: je kan bij diverse verenigingen sporten en dus meerdere sporten doen. 
2 Multisportvereniging: je kan bij dezelfde sportvereniging verschillende sporten doen.  
3 Flexibel lidmaatschap: je betaalt bijvoorbeeld per keer (dagkaartje) of voor een periode (strippenkaart, 
maandkaart) in plaats van voor een heel jaar.  
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1. Inleiding 

 

Aanleiding en doel  

De afdeling Onderzoek & Statistiek heeft in opdracht van de afdeling sport in juli 2020 een 

vragenlijst uitgezet onder het jongerenpanel van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Met als 

doel het verkrijgen van inzicht in de motieven en behoeften van jongeren op het gebied van 

sporten in het algemeen én sporten bij een sportvereniging in het bijzonder.  

 

Methodiek 

Een digitale vragenlijst is op vrijdag 3 juli verstuurd aan het jongerenpanel. Het panel bestaat 

uit jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 17 t/m 26 jaar. In deze rapportage wordt 

verder gesproken over jongeren. Op woensdag 8 juli is een herinneringsmail verzonden naar 

degenen die de vragenlijst nog niet hadden ingevuld. Maandag 13 juli is de vragenlijst 

gesloten. In totaal hebben 197 jongeren de vragenlijst ingevuld. De respons is daarmee 27%.  

 

In deze analyse wordt naast het totaalcijfer ook gekeken naar verschillen naar geslacht, 

leeftijd, levensfase en woongebied. Er zijn niet voldoende respondenten om uitspraken op 

wijkniveau te kunnen doen. Om deze reden zijn de wijken in deze analyse samengevoegd 

tot een aantal (woon)gebieden: 

 Zuid-Oost: de wijken Binnenstad, Muntel/Vliert, Zuidoost en Graafsepoort. 

 West: de wijken West en Engelen.  

 Noord: de wijken Noord, Maaspoort en Empel.  

 Rosmalen/Nuland/Vinkel: de wijken Rosmalen noord, Rosmalen zuid, de Groote 

Wielen, Nuland en Vinkel.  

 

Inhoud 

Dit onderzoek gaat over verschillende onderwerpen, zoals: motieven om te sporten,  

sportuitval bij verenigingen, sportverenigingen aantrekkelijk maken/houden voor jongeren en 

wijze waarop jongeren het liefst geïnformeerd worden over sportactiviteiten, hun sport en/of 

sportclub.  
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2. Sporten   

 

Driekwart van de jongeren sport minstens 1 keer per week 

Hoe vaak doen jongeren gewoonlijk aan sport in hun vrije tijd? Gemiddeld geeft driekwart 

van de respondenten aan minstens 1 keer per week te sporten. Hiervan sport 15% 5 of meer 

keer per week, 23% 3 tot 4 keer per week en 37% 1 tot 2 keer per week. Zo’n één op de tien 

sport minder dan 1 keer per week en 16% zegt (bijna) nooit aan sport te doen.  

 

Figuur 2.1 Hoe vaak sport je gewoonlijk?  

 
 

De meeste jongeren doen aan sport om fit en gezond te blijven 

Jongeren hebben verschillende redenen om te sporten in hun vrije tijd. Veruit de meeste 

respondenten (81%) sporten om fit en gezond te zijn en te blijven. Gevolgd door het 

sportplezier omdat het leuk is (44%), de opbouw van conditie, kracht of lenigheid (36%) en 

voor de ontspanning en als uitlaatklep voor het dagelijks leven (30%). Hierna speelt het 

uiterlijk (23%) en de gezelligheid en sociale contacten (21%) een rol.  

 

Figuur 2.2 Waarom doe je aan sport? Maximaal 3 antwoorden mogelijk. . 

 

 Jongeren van 24 t/m 26 jaar (31%) sporten relatief vaker vanwege de gezelligheid en 
sociale contacten dan jongeren van 20 t/m 23 jaar (14%).  

 Jongeren uit het gebied Zuid-Oost (wijken Binnenstad, Zuidoost, Graafsepoort, 
Muntel/Vliert) noemen relatief vaak (23%) prestatie/jezelf verbeteren als reden om te 
sporten dan jongeren uit andere gebieden.  

16% 9% 37% 23% 14% 1%
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Ik sport (bijna) nooit Minder dan 1 x per week 1 - 2 x per week
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Anders

Advies arts / therapeut
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Uitlaatklep dagelijks leven / ontspanning

Opbouw conditie, kracht, lenigheid

Plezier / het is leuk

Fit en gezond zijn / blijven

Dit hoofdstuk gaat vooral over de motieven van jongeren om te sporten in de vrije tijd.  
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3. Sportvereniging 

 

Ongeveer 4 op de 10 jongeren zijn lid van een sportvereniging 

Gemiddeld is zo’n veertig procent van de respondenten lid van een sportvereniging. 

Ongeveer de helft heeft een abonnement op een fitnesscentrum, zwembad of andere 

(commerciële) sportaanbieder. Bijna dertig procent sport niet in verenigingsverband én niet 

in commercieel verband. Zij sporten bijvoorbeeld ongeorganiseerd/zelf georganiseerd in de 

openbare ruimte alleen of met een sportmaatje.   

 
 Jongeren in de levensfase ‘werkende’ (62%) hebben vaker dan scholieren/studenten 

(43%) een abonnement op een fitnesscentrum, sportschool, zwembad of andere 
commerciële sportaanbieder. 

 

De gezelligheid, de sociale contacten en het team/groepsgevoel zijn het leukst  

Aan de jongeren die lid zijn van een sportvereniging, is gevraagd wat zij leuk vinden aan 

(sporten bij) hun sportvereniging. In de volgende afbeelding zijn de gegeven antwoorden 

gepresenteerd in categorieën. Hoe groter het woord, des te vaker de categorie is genoemd. 

Gezelligheid, sociale contacten en team/groepsgevoel zijn het meest genoemd, zoals: “er 

wordt hard getraind, maar er is ook tijd om te lachen samen”, “in teamverband sporten is 

altijd leuk” en “je maakt deel uit van een club”. In de bijlage staan alle antwoorden die op 

deze vraag gegeven zijn. 

Figuur 3 Wat vind je leuk aan (sporten bij) jouw sportvereniging? 

 

 

 

Dit hoofdstuk gaat enerzijds over de motieven van jongeren om te sporten bij een 

vereniging. Anderzijds gaat het over de sportuitval bij verenigingen.   
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Kosten/contributie, communicatie en ervaren ongelijkheid zijn het minst leuk 

Daarnaast is gevraagd wat de jongeren minder leuk vinden aan (sporten bij) hun 

sportvereniging. De gegeven antwoorden zijn divers. Een aantal respondenten weet geen 

minpunten te noemen of niets specifieks. Anderen vinden de kosten (“de contributie is vrij 

prijzig”), communicatie (“grote organisatie waardoor communicatie lastig blijft”), ervaren 

ongelijkheid (“er wordt vooral in selectieteams geïnvesteerd”), sportaccommodatie (“de 

kwaliteit van de douches en de sportkantine”) en verplichtingen (“wedstrijden” en 

“vrijwilligerswerk”) minder leuk aan (sporten bij) sportverenigingen. In de bijlage staan alle 

antwoorden die op deze vraag gegeven zijn. 

 
Figuur 4 Wat vind je minder leuk aan (sporten bij) jouw sportvereniging? 

 
 

De jongeren zijn (zeer) tevreden over hun sportvereniging  

De respondenten die lid zijn van een sportvereniging geven gemiddeld 

een 8,0 als antwoord op de vraag: ‘welk rapportcijfer geef jij jouw 

sportvereniging (1=laag, 10=hoog)?’. Ongeveer driekwart is (zeer) 

tevreden over hun sportvereniging (cijfer 8, 9 of 10). Zo’n kwart is 

redelijk tevreden (cijfer 6 of 7). Niemand is ontevreden (cijfer 1 t/m 5).  

 

De meeste sportuitval is in de puberteit en bij jongvolwassenen  

Aan de jongeren die niet lid zijn van een sportvereniging maar wel ooit lid zijn geweest, is 

gevraagd: ‘hoe oud was je toen je stopte met sporten bij jouw sportvereniging(en)?’. Veel 

respondenten zijn gestopt toen ze vijftien of zestien jaar waren. De puberteit en middelbare 

school zorgen mogelijk voor andere bezigheden en interesses. Denk aan huiswerk maken, 

een bijbaan hebben en meer tijd met vrienden doorbrengen. Een andere piek is te zien bij 

achttien jaar. Een drukke levensfase waarin carrière (opleiding en werk) en zelfstandig(er) 

wonen wellicht belangrijker worden. 

8,0 
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Figuur 5 Leeftijd waarop jongeren zijn gestopt met sporten bij een sportvereniging 

 
 

De belangrijkste reden voor sportuitval is drukte met school/studie  

Vervolgens is gevraagd naar de reden waarom jongeren hun lidmaatschap hadden 

opgezegd. Zoals je op de afbeelding ziet, spelen veel factoren een rol. Jongeren kregen het 

vooral te druk met school/studie. Maar ook was het team niet meer leuk, waren ze druk met 

werk/bijbaan, kwamen de tijden niet (meer) goed uit of vanwege een blessure/ 

gezondheidsreden. Daarnaast kiest een aanzienlijk deel voor de optie ‘anders, namelijk’. 

Daar zijn verschillende aspecten genoemd, zoals “het team stopte”, “ik ben verhuisd, op 

kamers”, “plagen/pesten” en “ik vond de sport niet meer leuk”. In de bijlage staan alle 

antwoorden die op deze vraag gegeven zijn. 

 
Figuur 6 Redenen om lidmaatschap bij sportvereniging op te zeggen – meerdere antwoorden mogelijk. 

 

 Jongens (25%) noemen vaker dan meiden (5%) dat zij hun lidmaatschap opgezegd 

hebben, omdat ze het te druk kregen met vrienden/een relatie.  

 17 t/m 19 jarigen (50%) noemen vaker dan andere leeftijdsgroepen dat het team niet 

meer leuk was, terwijl 20 t/m 23 jarigen relatief vaker school/studie als reden noemen. 

 Jongeren uit het gebied West (23%, wijken West en Engelen) noemen teveel reistijd 

relatief vaker als reden dan jongeren uit andere gebieden.  
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4. Wensen en behoeften  

 

De meeste voorkeur voor flexibele tijden, sporten op muziek en een sportpas  

Aan het jongerenpanel, dat zijn dus zowel leden als niet-leden van een sportvereniging, zijn 

verschillende ideeën voorgelegd met de vraag: ‘Hoe maken we sporten bij een/jouw 

sportvereniging aantrekkelijk(er) voor jou? Wat spreekt jou aan?’.  Flexibele tijden, sporten 

op muziek en een sportpas zijn door de respondenten het meest gekozen. Gevolgd door een 

multisportvereniging, een flexibel lidmaatschap en jongeren laten meedenken en 

meebeslissen over zaken die hen aangaan.  

 

Hoe maken (en houden) we sporten bij een sportvereniging aantrekkelijk(er) voor 

jongeren? En hebben jongeren interesse in vernieuwend sportaanbod?  

Sporten op muziek 

80% van de jongeren 

spreekt dit aan. 6% niet. 

14% is neutraal.   

 

Flexibele tijden 

83% van de jongeren 

spreekt dit aan. 4% vindt 

dit geen goed idee. 13% 

is hierover neutraal.   

 

Sportpas Je kan bij 

diverse verenigingen 

sporten en dus diverse 

sporten doen. 76% 

spreekt dit aan. 4% niet. 

21% is neutraal.  

 

Multisportvereniging 

Je kan diverse sporten 

doen bij dezelfde 

vereniging. 71% spreekt 

dit aan. 7% niet. 23% is 

neutraal.  

 

Flexibel lidmaatschap 

Je betaalt per keer 

(dagkaartje) of voor een 

periode (strippenkaart, 

maandkaart) i.p.v. voor 

een heel jaar. 65% spreekt 

dit aan. 12% niet.  

 

Fitness of chillruimte 

Naast standaard aanbod 

ook faciliteiten als fitness 

en een chillruimte 

bieden. 61% spreekt dit 

aan. 8% niet. 
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Praten met jongeren       

Er wordt niet alleen 

gepraat over jeugdleden, 

maar ook met jeugdleden. 

62% van de jongeren 

spreekt dit aan en 9% niet.  

 

Meebeslissen 

Jeugdleden hebben de 

kans mee te beslissen 

over zaken die hen 

aangaan. 63% spreekt dit 

aan en 7% niet. 

 

Nevenactiviteiten       

voor jongeren diverse 

activiteiten organiseren, 

zoals een barbecue. 59% 

spreekt dit aan en 8% niet.  

 

Nieuwe sporten                    

of onbekende sporten 

bieden, zoals 

schaakboksen, bossaball, 

soccersquash. 46% 

spreekt dit aan. 19% niet.  

 

Evenementen                 

rond sportbeleving 

organiseren, zoals een 

urban sports week of silent 

night run. 59% spreekt dit 

aan en 12% niet.  

 

Doordeweeks        

(extra) deelnemen aan 

wedstrijden/competities. 

37% spreekt dit aan. 17% 

niet.  

 

Digitale verdieping             

Zoals real-time je sport-

resultaten zien op een 

scherm. 41% spreekt dit 

aan. 20% niet.  

 

Jeugdbestuur                               

De vereniging heeft een 

jeugdbestuur/-commissie.  

36% vindt dit een goed 

idee en 13% niet.  

 



10 

 

 

Zou je dan een lidmaatschap overwegen of daar met meer plezier sporten? 

Vervolgens zijn alle gekozen antwoorden bij de vraag ‘hoe maken we sporten bij een/jouw 

sportvereniging aantrekkelijk(er) voor jou?’ getoond en is gevraagd: ‘Stel deze ideeën 

worden toegepast door een/je sportvereniging. Zou je dan een lidmaatschap bij een 

sportvereniging overwegen of daar met meer plezier sporten?’. 51% van de respondenten 

zegt hierop ‘ja’, want “dan is het leuker”, “dan wordt het aangepast op mijn behoeften” of “dat 

maakt het toegankelijker en flexibeler”. 43% antwoordt met ‘misschien’; zij noemen 

bijvoorbeeld voorwaarden “als ik tijd heb” of “ligt aan de prijs en openingstijden”. De rest zegt 

nee (1%) of heeft hierover geen mening/weet het niet (6%). 

 

 Jongens spreekt e-sport, gaming/virtual/augmented reality en digitale verdieping meer 

aan dan meiden, terwijl meiden een multisportvereniging meer aanspreekt.  

 17 t/m 19 jarigen spreekt goede wifi op de sportvereniging meer aan dan de andere 

leeftijdsgroepen, terwijl 20 t/m 23 jarigen en 24 t/m 26 jarigen een multisportvereniging 

meer aanspreekt.  

 Jongeren uit het gebied Rosmalen-Nuland-Vinkel spreekt goede wifi, nevenactiviteiten 

organiseren en doordeweeks (extra) deelnemen aan wedstrijden/competities relatief 

meer aan vergeleken met andere gebieden.   

 In het gebied Noord (wijken Empel, Noord en Maaspoort) noemen jongeren relatief vaak 

‘niet alleen over jeugdleden praten, maar ook met jeugdleden praten’ vergeleken met 

andere gebieden.  

 In het gebied West (wijken West en Engelen) wordt het sporten op flexibele tijden en 

doordeweeks (extra) kunnen deelnemen aan wedstrijden/competities relatief vaak 

genoemd vergeleken met andere gebieden.  

 

 

 

Technische gadgets 

bij het sporten inzetten.  

35% van de jongeren 

spreekt dit aan. 21% 

niet. De rest is neutraal. 

 

E-sports                    

zoals 4K gadgets, 

spelcomputers en een 

gamecompetitie. 43% 

spreekt dit niet aan. 22% 

wel.  

 

Gaming, virtual of 

augmented reality 

43% spreekt dit niet aan. 

26% wel. De rest is 

neutraal.  

 

Goede Wifi 

Goede wifi op de 

vereniging. 29% spreekt 

dit aan. 30% niet.  
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5. Communicatie   

 

Bijna twee derde van de jongeren wordt het liefst via e-mail geïnformeerd  

Aan de jongeren is gevraagd op welke manier zij het liefst geïnformeerd willen worden over 

sportactiviteiten, hun sport en/of sportclub. Hieruit blijkt dat 65% het liefst via e-mail 

geïnformeerd wil worden. 45% heeft de voorkeur voor Instagram, 28% voor Facebook en 

23% voor WhatsApp. 7% kiest voor de optie ‘anders, namelijk’. Hier zijn onder andere een 

flyer/poster (4x), via vrienden (3x), face-to-face, Snapchat, app en de website genoemd.  

  
Figuur 5.1 Gewenste informatiekanalen – meerdere antwoorden mogelijk. 

 
 

 Jongeren van 17 t/m 19 jaar geven relatief vaak de voorkeur aan Instagram (59%) en 

WhatsApp (32%), terwijl jongeren van 20 t/m 23 jaar (68%) en 24 t/m 26 jaar (71%) 

relatief vaak via de e-mail geïnformeerd willen worden.    
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Hoe willen jongeren het liefst geinformeerd worden over sportactiviteiten, hun sport 

en/of sportclub? Dit hoofdstuk geeft inzicht in de gewenste informatiekanalen.  
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Bijlage: open antwoorden 

 

Waarom doe je aan sport? Anders, namelijk: 

 Alles hierboven behalve advies arts/therapeut 

 Meer energie en minder moeheid 

 Omdat ik de beste wil worden 

 Ook: plezier/het is leuk, uitlaatklep dagelijks leven, gezelligheid en prestatie 

 Werk verzorg ik lessen en doe dan mee 

 

Wat vind je leuk aan (sporten bij) jouw sportvereniging? Open vraag: 

 Uitlaatklep en gezellig. 

 Buiten sport, afwisseling in locatie en training, groepsgevoel. 

 Dat ik samen sport met mijn vrienden. 

 Dat je gezamenlijk in een team aan het sporten bent. 

 De eerste: je mag/kan veel zelf doen en als je om hulp vraagt krijg je die ook. En er wordt 

meestal geluisterd naar je voorkeur en er wordt meestal goed naar je gekeken. De 

tweede: heel open, het is gezellig. Als je hulp vraagt, krijg je deze ook. 

 De gezelligheid. 

 De gezelligheid binnen het team, de activiteiten die naast trainingen en wedstrijden 

georganiseerd worden. 

 De gezelligheid gecombineerd met willen presteren. Er wordt hard getraind maar er is 

ook tijd om te lachen samen. 

 De gezelligheid, de samenhorigheid, het delen van dezelfde passie. 

 De gezelligheid, het sociale aspect, de ongedwongen sfeer. 

 De gezelligheid, sfeer en dus de sociale contacten. Daarnaast ook het fit blijven en het 

supporten en steunen van elkaar. 

 De groepsdynamiek en de energie die de trainers je geven om net wat meer uit jezelf te 

halen. 

 De mensen en de sport. 

 De sfeer. 

 De sfeer is fantastisch en iedereen is welkom. Daarnaast is het niveau van training geven 

ook hoog. 

 Dit is de enige plek in Den Bosch waar ik kan basketballen en ik speel hier al sinds ik 

heel klein ben. Er is ruimte voor mij in een van de tams en ik vind het er gezellig. 

 Er hangt een goede sfeer en het ontmoeten van ‘gelijkgestemden’ ervaar ik als heel fijn. 

 Er heerst een gezellige sfeer binnen de vereniging en het ia fijn dat de sportvereniging 

dichtbij is. 

 Gezellig en iedereen kent elkaar waardoor je erbij hoort. 

 Gezellig met teamgenoten en je leert iets. 

 Gezellig team, leuke sport, conditie wordt beter. 

 Gezellig, wedstrijden, na zitten. 

 Gezellige club met veel jonge mensen. 

 Gezelligheid. 

 Gezelligheid met vrienden tijdens en na het sporten. 

 Gezelligheid, sociale contacten opbouwen en actief blijven. 

 Gezelligheid, sociale contacten, geen hoge druk. 

 Goede begeleiding. 

 Goede sfeer bekwame trainers. 

 Hele gezellige groep mensen. Verder wordt er serieus gesport, maar is het vrijblijvend. 

Als je een keer niet komt is dat geen probleem. 
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 Het is altijd erg gezellig met de mensen uit mijn team. Je leert veel mensen kennen. Het 

is fijn om buiten bezig te zijn. 

 Het is een zeer gezellige sportvereniging waar iedereen geaccepteerd wordt hoe hij of zij 

is. 

 Het is goed geregeld. 

 Het lekker bezig zijn. 

 Het plezier en prestatiegericht spelen. 

 Het teamverband en het deel uitmaken van een club, met mensen die dezelfde hobby 

hebben. 

 Ik ben lid van de rijvereniging maar puur zodat ik wedstrijden kan rijden. 

 Ik dans, ben 19 jaar. Op die leeftijd ben je vooral nog met mensen over die er al heel lang 

bij zitten dus je bent heel erg close met elkaar en leert veel mensen kennen in die jaren. 

 In teamverband sporten is altijd leuk. Het is mooi om deel te zijn van een grote community 

waarbij elk lid een gedeelde passie heeft voor de sport. 

 Is erg persoonlijk. 

 Je voelt je goed na elke training en met gezellig met andere mensen bezig. 

 Lekker bewegen. 

 Lekker buiten zijn en mijn gedachten kunnen verzetten. Daarbij een voldaan gevoel 

hebben na de training. Gezelligheid om met andere te trainen. 

 Met mijn vrienden gezellig sporten en fit worden/blijven. 

 Ontspanning, energie kwijtraken en het omgaan met mensen. 

 Samen zijn en uitleg en dat je nog een trainer hebt. 

 Sfeervol, gezelligheid. 

 Sociaal contact. 

 Sociaal contact, iedereen vindt dezelfde sport leuk. 

 Sociale contacten. 

 Sociale contacten en de mogelijkheid om iets te betekenen voor de vereniging. 

 Sociale contacten, persoonlijke aandacht en gericht op groei. 

 Teamsporten zijn gezellig en er zit een competitie-element aan vast. 

 Veel keus en een leuke sfeer. 

 Voetbal is mijn passie. 

 Vrijheid/sporten met vrienden. 

 

Wat vind je minder leuk aan (sporten bij) jouw sportvereniging? Open vraag: 

 Altijd met dezelfde mensen. 

 Bij ons binnen complex [naam] vind ik de kwaliteit van de douches en de sportkantine 

minder leuk. Het gebouw is erg vervallen en klein en wordt slecht onderhouden. 

 Contributie. 

 Dat er vooral in de selectieteams wordt geïnvesteerd en de andere teams niet gelijk zijn 

in de basisvoorzieningen zoals passende shirts en trainen op goede velden. 

 Dat het damesteam in de ogen van het bestuur een onder de tafel geschoven kindje is 

 Dat je afhankelijk bent van een club, dus vaste tijden, zomer- en winterstop. 

 Dat ze liegen dat ze nu 2 maanden huur hebben terug gehad van de gemeente, terwijl 

het 3 maanden zijn. 

 De aandacht gaat uit naar de beste teams en met de onderklasse wordt geen rekening 

gehouden. 

 De accommodatie mag een beetje opgeknapt worden. 

 De communicatie vanuit het bestuur. 

 De contributie die zelfs in corona tijden waarbij we minder hebben gesport en geen 

competitie hadden toch omhoog is gegaan (alweer). 

 De contributie is vrij prijzig. 

 De drukte momenteel. 



14 

 De eerste: soms is dingen vragen lastig en met een andere instructeur is het soms wat 

lastgier, omdat je zij je dan niet goed kent. De tweede: weet ik eigenlijk niet. 

 De kosten. 

 De vereniging is misschien te groot. 

 De verplichtingen die er soms bij komen kijken (scheidsrechter zijn e.d.). 

 Diensten werken, paar keer per jaar. 

 Door corona-maatregelen maar beperkt open en de tarieven. 

 Een soortgelijke sportvereniging zit niet in Den Bosch. 

 Er is maar 1 damesteam, dus erg veel keuze is er niet voor mij. 

 Er wordt te weinig geluisterd naar de coaches wat betreft de team indeling. 

 Geen minpunten. 

 Geen opmerking. 

 Geen punten. 

 Grote organisatie waardoor communicatie lastig blijft. 

 Het is weersafhankelijk. 

 Ik geef ook training, de communicatie naar trainers en leiders toe kan beter vanuit de 

club. Ook blijft mannenvoetbal belangrijker dan vrouwenvoetbal. Dit is jammer om te 

merken. 

 Ik heb 4 jaar topsport gedaan en trainde toen 6 keer per week voor 3 uur en soms 4 uur. 

Nu heb ik een stapje terug gedaan en train ik maar 2x per week (ik vulde in dat ik 6x per 

week sport, maar dat zijn de andere sporten die ik hiernaast nog doe) bij mijn lokale 

sportvereniging. Hier wordt er maar 2 uur getraind, dat is het enige wat ik minder leuk 

vind aan mijn vereniging. Het liefst wil ik gewoon 4 uur trainen :) 

 Ik heb niet heel veel met het dorpsgevoel. 

 Ik kan slecht de namen onthouden en je hebt geen mogelijkheid om ze op een andere 

manier tot je te nemen. 

 Kan een beetje ouderwets zijn soms. 

 N.v.t. 

 N.v.t. 

 Niets specifieks. 

 N.v.t. 

 Openingstijden. 

 Parkeren. 

 Sommige leden zijn niet zo goed in communicatie. 

 Stukje fietsen. 

 Veel mensen. 

 Verplicht vrijwilligerswerk. 

 Verplichtingen, reistijd. 

 Vriendjespolitiek. 

 We hebben een redelijk kleine zaal. 

 Wedstrijden verplicht. Soms onsportief. 

 Weet ik zo niet. 

 Weinig buitensport locaties waar getraind kan worden (calisthenics: enige mogelijkheid 

bij Jongerencentrum de Poort, echter klein en vaak al bezet). 

 Weinig leeftijdsgenoten om me heen. Tourritten worden laat aangeven. 

 

Waarom had je je lidmaatschap opgezegd? Anders, namelijk: 

 Chronisch ziek 

 Eentonig 

 Geen tijd 

 Ging andere sport beoefenen buiten lidmaatschappen om 

 Ik ging in het buitenland stagelopen 
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 Ik ging van een sportvereniging naar een dansschool om meerdere stijlen te kunnen 

dansen. 

 Ik werd bondsscheidsrechter bij de KNHB 

 Ik wilde de sport niet meer doen. 

 Interesses veranderen 

 Persoonlijke omstandigheden 

 Plagen/pesten 

 Team ging uit elkaar 

 Team stopte 

 Team werd opgeheven 

 Verhuist, op kamers 

 Verhuizen 

 Vond sport niet meer leuk 

 

Kun je je antwoord(en) van de vorige vraag [Waarom had je je lidmaatschap 

opgezegd?] toelichten? Open vraag: 

 De trainingstijden kwamen niet uit met wel en school. 

 Depressie. 

 Door chronische blessure niet in staat de sport te kunnen voortzetten. 

 Door het plagen/pesten voelde ik me niet meer fijn, en was het sporten niet meer leuk. 

Sporten heeft daardoor nog altijd een negatieve lading. 

 Doordat ik chronisch ziek ben is sporten lastig, naast fysio heb ik onvoldoende 

begeleiding, waardoor ik snel ontstekingen en overbelastingen krijg van het sporten. In 

combinatie met de kosten is dit te duur. 

 Dit was de eerste keer dat ik stopte. Ondertussen was ik al weer een paar jaar 

ingeschreven bij een sportschool en bootcamp. Maar door de corona is die failliet gegaan. 

En de nieuwe club was te duur. Nu sport ik thuis en in het park. 

 Druk met hoger onderwijs, en vrienden die stoppen. 

 Druk met werk. 

 Er werd niet geluisterd naar welke positie de kinderen in het veld wilden staan. 

 Gescheurde pees in de pols. 

 Het begon erg duur te worden en ik kreeg een blessure. 

 Het is ook gewoon een beetje 'doodgebloed'. 

 Het kwam niet goed uit met schooltijden en ik had weinig aansluiting bij het meiden team 

waar ik in zat met voetbal. 

 Het team waarmee ik acro gym zou gaan doen, werd opgeheven. Toen ben ik over 

gegaan op een andere sport. 

 Het team was niet leuk en niet sportief. 

 Het was dat ik steeds minder tijd kreeg. Maar toen ik ook blijvend geblesseerd raakte, 

was dat de doorslaggevende factor om te stoppen. 

 Hiërarchie van het team was opgebouwd op basis wie het beste het spel speelde. Werd 

voor mietje uitgemaakt toen ik niet door wou spelen met een gebroken neus. 

 Iedereen wordt een stukje ouder en gaat zijn eigen weg volgen. 

 Ik ben verhuisd naar Den Bosch dus toen kon het niet meer. 

 Ik deed wedstrijdzwemmen. Dit was erg intensief en zeer wedstrijd/prestatie gericht. 3-4 

keer per week hard trainen (tot misselijk toe) heen en weer. Op een gegeven moment 

werd het saai. 

 Ik ging op stage naar het buitenland. 

 Ik ging ver weg studeren en met veel reistijd kon ik niet op tijd op de trainingen zijn en/of 

niet op tijd in bed liggen om weet vroeg op te kunnen staan. 



16 

 Ik ging voor school op stage in Portugal waardoor mijn sport niet meer te combineren 

was. Daarna ben ik nooit meer teruggegaan omdat ik de groep waarmee ik trainde te 

leuk vond, maar die tijd niet meer haalbaar voor mij was. 

 Ik had een blessure die eerst moest genezen. 

 Ik had het te druk met studeren en daarom geen tijd om te sporten. 

 Ik had last van een hoge bloeddruk en was daarvoor in behandeling. 

 Ik had niet meer genoeg tijd vanwege mijn studie, dus toen ben ik gestopt. 

 Ik heb 15 jaar gevoetbald ben in mei 2020 gestopt omdat ik me meer wilde focussen op 

wielrennen en mountainbiken. En de combinatie voetbal, fietsen, studie en werk werd te 

veel. 

 Ik heb 7 jaar gehockeyd, maar de laatste 2 jaar stopten er steeds meer vrienden. 

Aangezien ik niet op hoog niveau hockeyde vond ik het wel belangrijk dat het team 

gezellig was. Omdat het team dus niet meer leuk was, ben ik uiteindelijk gestopt. 

 Ik heb heel veel sporten gedaan. 

 Ik heb zwemles gehad, trampolinespringles gehad en ik heb geturnd maar ik vond muziek 

maken leuker dus ben dat gaan doen. 

 Ik kreeg het te druk met school en werk. Daarnaast vond ik het ook niet meer leuk. 

 Ik moest veel tijd in school steken om goede cijfers te halen. Daarnaast worstelde ik met 

Pfeiffer waardoor ik veel slaap nodig had. 

 Ik moest veel voor mijn studie doen en om geld te verdienen werken bij mijn bijbaantje. 

Dit kostte erg veel tijd waardoor ik niet meer op vaste tijden kon trainen. 

 Ik speelde hockey voor al bijna 10 jaar. Ik begon interesse te verliezen en het team 

veranderde en vond het niet meer leuk. Daarnaast was de tijdsinvestering de moeite niet 

meer waard. 

 Ik sportte vroeger bij een sportvereniging, hier deed ik streetdance. Ik wilde graag 

verschillende stijlen gaan dansen en ik kwam terecht bij een dansschool. Daar dans ik 

nog steeds. Ondertussen geef ik ook 3 dagdelen in de week dans- en gymlessen bij een 

sportvereniging. 

 Ik verhuisde naar een andere stad, waar ik niet lid kon worden van een andere 

dansschool. 

 Ik was redelijk wat jonger dan de rest van het team, en ik kon vaak niet komen trainen 

vanwege huiswerk en toetsen. 

 Ik was verhuisd en woonde daardoor erg ver weg. 

 Ik werd ziek en kon daardoor niet meer sporten. 

 Ik werk normaal in Breda maar nu dus thuis. Sporten was in Breda. 

 Ik wilde sporten omdat ik het leuk vond, maar ik zat met allemaal van die kindjes die het 

iets te serieus namen, en toen ben ik gestopt. 

 Ik zat in Tilburg op school en sportte bij HC Den Bosch dus dat was soms onhandig.  En 

mijn team maakte het echt niet leuk meer. 

 Ik zat zes jaar lang op karate en ik heb daar de zwarte band mee kunnen halen. In 

oosterse vechtkunst heb je het onderdeel vechten en spiritualiteit/filosofie.  Ik houd meer 

van het spirituele/filosofische gedeelte. Toch werd ik onder druk gezet om mee te doen 

aan wedstrijdvechttraining, terwijl dat gedeelte mij niet aanspreekt. Het werd me te 

verplicht en het voelde niet meer als mijn keuze, dus ben ik gestopt. 

 Ik zou in een team komen die alleen maar over jongens gingen praten en de hele tijd om 

drink-pauze vroeg. Dus niet gingen sporten, meer theekransje houden. 

 Je betaalt elke keer veel geld om te kunnen bowlen. 

 Kort gezegd: ik had er gewoon geen zin meer in. 

 Mijn dagelijks leven neemt veel tijd in beslag. School neemt doordeweeks soms 52 uur 

in beslag. Doordeweeks in de middag zit ik op school en in de avond maak ik huiswerk. 

In het weekend werk ik, een of twee dagen. Er blijft dan weinig tijd over om nog iets 

ernaast te doen. Sociale contacten vind ik belangrijk. Ik ging een keer per week naar de 

skatebaan (wsc) in den Bosch samen met een vriend. Het skatepark had in de winter 
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schade opgelopen en was niet meer toegankelijk en nu met de corona is het ook nog 

steeds gesloten en door persoonlijke omstandigheden moeilijk bereikbaar. Dit is erg 

jammer want dit was het enige flexibele sport gelegenheid wat toegankelijk was voor mij. 

 Mijn studie begon veel van me te vragen. Incl. stages. Ik was altijd rond 19/20u thuis en 

had daarna geen puf meer om nog iets te doen. In het weekend was ik altijd gericht bezig 

met huiswerk. 

 Nee. 

 Niet echt. 

 Onze trainer dacht dat we bij Ajax voetbalden terwijl we maar een simpele 

degradatiekandidaat in de vierde klasse waren haha. 

 Op dit moment ging ik naar de middelbare school. Hier moest ik elke dag een half uur 

naartoe fietsen en weer een half uur terug. Dit kostte me al veel energie en met het 

huiswerk erbij werd het te veel om ernaast nog te blijven sporten bij de vereniging. 

 Op kamers wonen voor studie. 

 Op zaterdag de jeugd begeleiden is leuk voor het begin. Maar als je snel meters wilt 

maken en je doel wilt bereiken dan moet je op zondag wedstrijden gaan begeleiden. 

Echter mag je als volwassen man niet op zaterdag hockeyen en kun je niet meedoen met 

een wedstrijd op zondag, dan is het ook niet meer relevant om lid te worden van een 

sportclub. 

 Rug gebroken met paardrijden en hierdoor zowel bij het paardrijden als bij het trampoline 

springen moeten stoppen. 

 Stage viel op dezelfde dagen als mijn Trainingsavonden. 

 Te druk met werk tijden kwamen. Hierdoor niet meer uit. Dan was ik nog aan het werken. 

 Te veel geld voor te weinig besteding. 

 Tijden kwamen niet uit met studie moest veel leren en zat ook in mijn examenjaar van 

havo. 

 Transitie van middelbare school naar universitair onderwijs, verhuizen naar andere stad, 

maar eigenlijk ook wel 'klaar' mee op dat moment, met name wedstrijden op zaterdag. 

 Vanwege blessure kon ik niet meer verder en ben toen definitief gestopt. 

 Veel energie in mijn werk en school gestoken waardoor ik geen energie had om te 

sporten. Mijn motivatie is ook laag ervoor. 

 Verhuisd waardoor de afstand te groot is geworden. 

 Verhuisde voor studie naar de andere kant van het land. 

 Vond het trainen niet meer zo leuk, ook kwam studie erbij en team was ook niet leuk 

genoeg om door te gaan. 

 Werken op zaterdag voor me studie dus keuzes maken. 

 

Kun je je antwoord van de vorige vraag [Stel deze ideeën worden toegepast door een/je 

sportvereniging. Zou je dan een lidmaatschap bij een sportvereniging overwegen of 

daar met meer plezier sporten?] hier toelichten?  

Ja 

 Veel toevoegingen kunnen de sportvereniging alleen maar verbeteren. En zo ook de 

faciliteiten verbeteren.  De sport ervaring leuker maken en zorgen voor meer motivatie. 

 Al er meer vrijheid komt en meer trainingen, dan is het makkelijker te combineren met 

studie/school, dus zou ik langer lid blijven. 

 Als dat soort dingen worden georganiseerd, en het betaalbaar is, ben ik zeker bereid om 

daar gebruik van te maken. 

 Als er meer techniek zou zijn zou ik dit zeker overwegen. 

 Altijd leuk om nieuwe dingen te ontdekken. 
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 Bij een sportvereniging horen is vaak meer dan alleen sporten, het is ook een manier om 

mensen te leren kennen. Hoe meer mensen er lid zijn hoe leuker dat is natuurlijk en dan 

is het ook leuk om samen activiteiten te doen 

 Bovenstaande aspecten lijken me een perfecte aanvulling op het huidig aanbod. 

 Brengt een extra beleving bij het sporten. Beter/groter assortiment maakt nieuwsgierig. 

 Dan is het leuker 

 Dan lijkt het me wel leuker om dat te doen 

 Dan wordt het aangepast op mijn behoeften 

 Dat maakt dingen waarschijnlijk gemakkelijker en hopelijk goedkoper dan alles los 

afsluiten 

 Dat maakt het zeer aantrekkelijk 

 Dat maakt het allemaal wat toegankelijker en flexibeler 

 De drempel tot andere sporten of activiteiten wordt verlaagd. Daarbij worden 

verschillende activiteiten meer toegankelijk 

 Des te meer keuze en flexibiliteit ik heb des te vrijer ik me voel in mijn eigen invulling qua 

sportbehoefte. 

 Dit maakt het flexibeler 

 Door de multifunctionaliteit wordt het aantrekkelijker om te sporten en actief bezig te 

blijven. Uiteraard wel onder toezicht of training in plaats van vrij sporten. Er moet wel 

genoeg animo voor zijn om een groepsgevoel te creëren. 

 Door meer activiteiten te organiseren die buiten trainingen en wedstrijden vallen, leer je 

mensen van de vereniging weer op een andere manier kennen. Toepassing van 

bovenstaande maatregelen zou het sporten bij een vereniging ook een stuk flexibeler 

maken. Hierdoor zou ik minder hoeven te twijfelen over of ik bij een sportvereniging zou 

gaan. 

 Door meer diversiteit te bieden en meer een stem te geven aan jongeren, kan een 

sportvereniging meer aantrekkelijk zijn door een multifunctionele ruimte te zijn 

 Een aantal punten uit mijn lijst heeft mijn sportvereniging al, maar bijvoorbeeld een 

sportpas om ook andere sporten te kunnen doen of manieren om sporten goedkoper te 

maken door een strippenkaart lijken mij motiverend. 

 Flexibele tijden en abonnementen spreken me erg aan 

 Flexibiliteit is belangrijk, het lijkt me fijn om aan meerdere activiteiten/sporten te kunnen 

deelnemen om zo nieuwe dingen te leren / maar ook nieuwe mensen. 

 Het maakt de sfeer wat meer ontspannen en gezelliger 

 Het maakt sporten leuker, interessanter en uitdagender. 

 Het moet divers zijn maar nog steeds in team verband, en dan is het wel handig om met 

dezelfde mensen te trainen 

 Het sporten wordt leuker en meer op je afgestemd 

 Het zo het aantrekkelijk maken om te sporten 

 Ik ben al lid en blijf ook graag lid van een sportvereniging 

 Ik denk dat als je meer waar voor je geld krijgt, dat je gelijk een stuk tevredener bent. Het 

is leuk om als teambonding eens een andere sport te proberen, of fijn om een plek te 

hebben waar je wedstrijden terug kunt kijken. Een plek waar je je na een training kan 

terugtrekken om nog even gezellig na te kletsen met teamleden. Vooral een flexibel 

lidmaatschap is fijn voor mensen die veel naar het buitenland moeten voor werk/school 

of om internationale studenten aan te trekken. 

 Ik denk dat het toegankelijker wordt voor meer mensen door het wat veelzijdiger aan te 

bieden 

 Ik vind een sportpas heel waardevol omdat je dan ook gemotiveerd blijft om andere 

dingen te gaan proberen en daarnaast nieuwe mensen te ontmoeten. 

 Ik vind sporten sowieso wel leuk maar zo zou er niet alleen meer variatie komen maar 

ook meer contact met de jeugd en dat lijkt me erg belangrijk 
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 Ik zou het leuk vinden als ik op dezelfde plek verschillende sporten kan beoefenen, zodat 

ik kan afwisselen in actievere sporten met ontspanning (yoga). 

 Ik zou het zeker overwegen maar uiteindelijk maak ik een keuze op basis van of de sport 

mij aanspreekt 

 Ik zou het zeker overwegen, maar ik studeer nog steeds, dus dan blijft het lastig om echt 

regelmatig te gaan sporten 

 Ik zou sowieso bij Blauw Wit blijven handballen, maar het is met name de sport en mijn 

teamgenoten die de sport leuk maken. De sportvereniging en dan met name binnen zou 

nog wel flink verbeterd mogen worden, waardoor het ook aantrekkelijker wordt om na het 

sporten nog te blijven hangen. 

 Ik zou zó veel meer plezier hebben tijdens het sporten. Dan zou ik er met een andere 

gedachten naartoe gaan. Niet alleen “ik wil sportief zijn en in shape blijven”, maar nu ook 

“ik heb er plezier en wil er blijven”. Ook zou ik hierdoor mensen werven om ook te sporten! 

 Ja denk het wel 

 Ja maar ik heb geen geld om te sporten 

 Ja tuurlijk het is het ideaalbeeld maar was ook heel duur 

 Je gaan dan met plezier sporten! 

 Klinkt goed en progressief 

 Meer wedstrijden/sportmogelijkheden zouden wel positief zijn ja. 

 Meerdere sporten uit kunnen oefenen is wel heel fijn en leuk en af en toe een nieuwe 

sport proberen zoals bossabal is ook erg leuk zonder dat je daar gelijk voor bij een nieuwe 

vereniging moet aansluiten 

 Met deze extra faciliteiten zou ik denk ik met meer plezier sporten 

 Momenteel heb ik één abonnement om te kunnen fitnessen. Mocht het bij een 

sportvereniging interessant zijn doordat ze meerdere mogelijkheden aanbieden, dan zou 

ik dit zeker overwegen. 

 Niet te veel reistijd is belangrijk en ruimte 

 Als het dan beter/leuker wordt gemaakt en of nieuwe toevoegingen worden gedaan dan 

zou het in principe leuker sporten moeten worden 

 Sporten is nu meer een ''plicht'' om gezond te doen. Hiermee maak je sporten nog een 

stuk leuker en aantrekkelijker. 

 Sporten met VR zou super awesome kunnen zijn 

 Sportverenigingen kunnen zoveel meer als community dienen. Daarnaast vind ik het ook 

super belangrijk dat de jeugd mee kan denken, werk vanuit de behoefte, niet iedereen 

hoeft alles zelf te bedenken. 

 Veel hiervan is er al, maar bijvoorbeeld de fitnessruimte zou mij erg aanspreken omdat 

ik meer met gewichten wil gaan werken om sterker te worden maar niet extra wil gaan 

betalen bij een sportschool omdat ik niet weet hoe vaak ik hier heen zal gaan. 

 Veel is er al en wordt al gedaan. Ik sport er met plezier. 

 Vooral de flexibele tijden gecombineerd met een sportpas waarmee je per keer betaald 

lijkt me een fijne combinatie. VR en AR zijn leuk maar is voor mij minder belangrijk als de 

eerstgenoemde aspecten. 

 Vooral die sporttas spreekt me heel erg aan. Zou fijn zijn als je soms ff iets anders kan 

proberen 

 Zoals uitgelegd in mijn vorige toelichting. Skateboarden is het enige waar ik flexibel naar 

toe kan. Late avonduren tot 11 of 12 uur is daar geen probleem. Als ik een maand moet 

blokken voor een tentamen is dat ook geen probleem. Ik heb een strippenkaart waarbij 

ik kan gaan wanneer ik wil. Ik ben ook geïnteresseerd in Wing Chun alleen dit wordt 

alleen aangeboden op vrijdagavond, de dag wanneer ik van mijn studentenwoning 

terugreis naar mijn ouders. 
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Misschien 

 Afhankelijk van hoe druk het is kan je andere sporten uitproberen, dat is leuk. Als hierdoor 

de contributie nog verder om hoog gaat is het het niet waard 

 Als de sporten mij aanspreken dan zou ik misschien wel een les meedraaien om te zien 

of ik het echt leuk vind. 

 Als ik tijd heb. 

 Ben op het moment niet geïnteresseerd om te beginnen met sporten en heb hier ook 

weinig tijd voor. 

 Bereikbaarheid en het sociale aspect zijn nog steeds heel belangrijk. 

 De flexibiliteit en het maken van nieuw contact zou voor mij, en ik denk veel andere 

jongeren, erg leuk zijn. Nu ik werk en daarbuiten niet veel contact heb, zou ik het leuk 

vinden om daardoor nieuwe mensen te ontmoeten! (Met gemeenschappelijk interesse). 

 Die extra's zijn leuk maar dat maakt niet of je wel of niet plezier hebt in het sporten of een 

bepaalde sport. 

 Eerst kijken hoe de sfeer, dat vind ik ook belangrijk. 

 Er zijn bepaalde dingen niet makkelijk op papier te krijgen. Zoals de gezelligheid van een 

club. Onze voetbalvereniging is erg hecht en bijna iedereen kent elkaar, dat maakt het 

dat je er met nog meer plezier naartoe gaat. Zoiets is niet te regelen met wifi, en 

jeugdbestuursleden. 

 Goede basis voor een leuke en goed georganiseerde vereniging. 

 Hangt af van de uitvoering en of het ook echt iets toevoegt en het niet juist ingewikkelder 

maakt. 

 Heb ook niet zo veel zin meer om te sporten dus licht niet echt aan de vereniging. 

 Het belangrijkste is dat je leuke mensen om je heen hebt. 

 Het is niet realistisch om onze voetbalclub zo high tech te maken. 

 Het is waarschijnlijk niet mogelijk om al mijn antwoorden te combineren met elkaar. Maar 

als je een sportpas maakt waarbij je verschillende sporten bij eenzelfde club kan 

beoefenen of een pas waarbij je bij meerdere verenigingen terecht kunt zou een goede 

uitkomst zijn. 

 Het ligt er wel aan hoe duur het is. 

 Het zijn leuke dingen erbij maar het is niet een eis. Ik zou er anders denk ik ook wel heen 

gaan. 

 Het zou zeker helpen. 

 Ik ben al wel tevreden met de plek waar ik nu sport. 

 Ik denk dat eerst de basis goed moet zijn bij de huidige sportvereniging voordat er extra 

aanbod op een juiste manier kan worden ingezet. 

 Ik klim bij de boulderhal, en dat doe ik omdat ik hier op flexibele tijden kan sporten en 

omdat ik een strippenkaart kan krijgen zodat ik niet heel veel betaal als ik wat minder 

sport, dus wat dat betreft is het antwoord op de vorige vraag "ja" maar van de andere 

punten die mij aanspreken zou ik niet zeggen dat ze mijn spelbeleving beter zouden 

maken. 

 Ik sport momenteel vaak thuis en bij het zwembad in Rosmalen, ik ben tevreden met hoe 

het nu is geregeld, het hoeft niet beter. 

 Ik sport nu ook bij een sportschool wat me goed bevalt. Dus ik weet niet of ik zou 

overstappen naar een sportvereniging. 

 Ik sport waar ik het naar mijn zin heb, de faciliteiten maken mij niet zo veel uit. 

 Ik vind het nu al goed en ga er met plezier heen. En door bovenstaande punten zou het 

misschien soms leuker worden en door sommige zouden ze ook stukjes vooruitgaan met 

de vereniging zelf. 

 Ik zit bij een dansschool in Waalwijk. Is toch niet helemaal hetzelfde als een 

sportvereniging. 
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 Ik zou overwegen om een lidmaatschap te nemen omdat je dan niet vast zit aan één 

sport en dus eigenlijk niet echt iets anders kan doen. 

 In mijn situatie gaat het niet zo zeer over welke vereniging ik wil. Ik beoefen mijn sport op 

Nationaal topniveau dus wisselen van sport of iets dergelijks is niet op mij van toepassing 

 Ja als ik tijd heb naast me school en werk zal ik het zeker overwegen. 

 Kost nog veel geld, maar zou wel overwegen. 

 Ligt aan de kosten. Het zou fijn zijn als er voor studenten een optie is om maandelijks te 

betalen zonder dat je ergens aan vast zit. Dit maakt het aantrekkelijker en goedkoper om 

te sporten. Studenten sportpas die bij meerdere sportclubs en fitnescentra te gebruiken 

is. 

 Ligt aan de prijs en openingstijden. 

 Ligt aan de prijs, locatie en het aanbod. 

 Ligt aan nog meer aspecten, zoals ken je er mensen of hoeveel gaat dit kosten. 

 Ligt eraan hoe ik me voel en of ik dus nog zin heb om aan te sluiten bij een 

sportvereniging. 

 Ligt eraan hoeveel zin ik erin heb en hoeveel ik eraan ga hebben. Martial Arts is 

bijvoorbeeld ook praktisch, maar dans is weer entertainment en kan je (bijna) altijd doen. 

 Mijn voetbalclub hoeft dit niet toe te passen, want ik daar al met veel plezier naartoe. 

Flexibele tijden en dagkaarten voor een voetbalclub werken ook niet. Eventueel 

jeugdbestuur zou wel leuk zijn voor een voetbalclub. Maar bijvoorbeeld een sportschool 

zou dit wel kunnen toevoegen. Het hangt dus heel erg van de situatie af. 

 Momenteel ben ik erg tevreden met het thuis sporten. Om dat beter te maken zou de prijs 

goed moeten zijn en de vrijheid hebben om iemand mee te nemen om samen te sporten. 

Als een eenmalige vrije pas bijvoorbeeld zodat die vriend(in) niet meteen vast zit aan een 

abonnement. Het grootste minpunt vind ik dat een sportschool binnen is, geen frisse 

lucht, weinig werknemers op de vloer die je actief begeleiden of advies geven. 

 Muziek/flexibele tijden is overal wel, rest is bijzaak. 

 Niet per se maar misschien wel. 

 Voor andere sporten misschien wel. 

 

Nee 

 Het gaat meer om met wie je sport en niet of je extra materiaal hebt. Gewoon met mensen 

samen sporten en wedstrijden winnen. 

 Ik heb plezier in wat ik doe, maar het vergt veel van mijn tijd. Om hierbij een andere sport 

te beoefenen vergt te veel tijd en energie die ik ook in andere belangrijke zaken kan 

stoppen. 

 

Heb jij tips om sporten bij een/jouw sportvereniging aantrekkelijk(er) te maken voor 

jongeren? Open antwoord: 

 Aanbieden van verschillende sporten. 

 Aanbod uitbreiden. Er is nu aanbod voor kids (6-12jaar) en volwassenen (16+). 

Daartussen zit er dus een gat voor de jeugd. 

 Activiteiten organiseren. 

 Alles toegankelijker maken. Zorgen dat je je gelijk welkom voelt. 

 Betaalbaars maken en meer afwisselingen. 

 Dat je er laagdrempelig heen kan gaan, een veilige omgeving, en een niet te duur 

abonnement. 

 De kleedkamers en douches opknappen!! 

 De sociale kant ervan meer laten zien, dus dat het vooral ook heel gezellig en leuk is om 

erbij te horen. 

 Door meerder sporten aan te bieden. 
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 Doordeweekse avondcompetities om dit te kunnen combineren met werk. 

 Een sportpas aanbieden waarbij men bij verschillende sportfaciliteiten gebruik van kan 

maken. 

 Een vrijkaartje om iemand mee te nemen die geen abonnement heeft. Het is makkelijker 

om te gaan als je met twee gaat of er iemand op je abonnement mee kan liften. 

 Evenementen/activiteiten die draaien om verbinding (met elkaar). 

 Flexibele deelname. 

 Flexibele tijden waaraan je kan trainen en sporten. 

 Flexibele tijden, zodat studie/werk en sporten kunt combineren. 

 Gadgets en samenhorigheid en douche faciliteiten met privacy. 

 Goede Begeleiding van andere voor nieuwe sporters in de sportschool. Daarnaast ook 

meer sportscholen vlakbij woongebieden of scholen, zodat het dichtbij is. 

 Goedkoper. 

 Goedkoper maken en meer acties geven. 

 Goedkoper maken. Alles is al heel duur tegenwoordig, dus sporten mag wel wat 

goedkoper worden. Of je zorgt dat je meer voor het maandelijkse bedrag krijgt om het 

aanbod/prijs verhouding gelijk te trekken. 

 Goedkoper maken. Voor jongeren en studenten is het erg duur. Kijk naar het inkomen 

van deze groepen. Juist door sporten op jongere leeftijden aan te moedigen zorgt later 

voor minder gezondheidsproblemen door overgewicht. Uiteindelijk koste verlagend 

(zeker voor het wmo budget) geef jongeren met een chronische aandoening extra 

(goedkope) opties om in beweging te blijven. Deze keuzes kunnen uiteindelijk goedkoper 

uitpakken. 

 Goedkoper sporten. De abonnementen die ik heb zijn erg prijzig. 

 Goedkoper!!! Het sporten is bijna niet te betalen als je een laag inkomen hebt daarnaast 

zijn sommige clubs op zondag maar beperkt open dus ruimere openingstijden zouden 

ook helpen! 

 Goedkopere abonnementen voor jongeren/studenten. 

 Gratis sportvereniging voor jongeren die geen studentenpas hebben 

 Het idee van een pas waarmee je op meerdere plekken sporten kan beoefenen lijkt mij 

heel leuk. Ik kan nooit maar 1 ding kiezen. 

 Het minder duur te maken om proeflessen te doen. En sowieso de sport minder duur te 

maken. 

 Ik ben zelf niet echt een jongere meer maar voor jongeren zijn al die digitale 

mogelijkheden en opties waarschijnlijk wel aantrekkelijk. Hangt er overigens ook vanaf 

wat voor "jongeren" je bedoelt, is nogal een breed begrip. Ik zou voor middelbare 

scholieren bijv. ook zeker flexibiliteit noemen als aantrekkelijke factor, i.v.m. drukte met 

school/proefwerkweken/bijbaantjes/etc. 

 Ik denk dat een skatebaan veel mogelijkheden kan bieden, niet alleen voor de 

sportbeoefening maar ook voor andere doeleinden. Wanneer een skatepark goed 

ontworpen wordt kan dit voor meerdere doelen worden gebruikt. Denk aan een wadi 

waarin overtollig water in opgeslagen kan worden. Maar ook als multifunctionele sport. 

Bijvoorbeeld een bootcamp. Wsc is volgens mij financieel niet zo welvarend en zou wel 

subsidie kunnen gebruiken. Eventueel zou dit een centrum kunnen zijn voor verschillende 

sportactiviteiten. 

 Ik denk dat je dit niet aantrekkelijk kan maken veel jongeren stoppen rond een leeftijd 

omdat ze het te druk hebben met andere dingen. 

 Ik denk dat leuke activiteiten en toegankelijkheid het belangrijkste is. 

 Ik zou iets met het lidmaatschap veranderen. Inschrijfkosten moeten geen €50,- worden. 

Jongeren hebben simpelweg niet altijd het geld, maar willen wel graag. €20,- per maand 

betalen voor je lidmaatschap is wel weer goed/voldoende. Zelf heb ik mijn lidmaatschap 

opgezegd bij de basic-fit, omdat ik langer dan 1 uur gereserveerd wil sporten. 

 Inderdaad een dag/weekpas. 
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 Kantine opknappen. 

 Korting voor studenten. 

 Laagdrempeliger maken en laten zien wat de vereniging allemaal biedt. 

 Laten meebeslissen 

 Leuke activiteiten ook naast het sporten. Erg openstaan voor nieuwe leden. 

 Maak de drempel niet te hoog. Spreek met sportbesturen over de optimalisering van de 

sportvereniging zelf. 

 Meer activiteiten naast trainingen/wedstrijden om het clubgevoel terug te laten komen. 

 Meer activiteiten organiseren. 

 Meer activiteiten/feesten naast het sporten. 

 Meer adverteren / informatie verschaffen. 

 Meer adverteren dat er bv een calisthenics park is. 

 Meer met de klant zijn. 

 Meer naar de jeugd luisteren en speciale activiteiten organiseren voor hen. 

 Meer trainingen aanbieden. Meer extra (sociale) activiteiten. Mogelijkheid tot binnen 

trainen. 

 Mijn sport heeft meer naamsbekendheid nodig. Ieder kind wil voetballen, maar 

persoonlijk vind ik voetbal een beetje passé. Er zijn zo veel sporten leuker dan voetbal 

en ik vind dat de nationale focus, vooral ook op de televisie, minder moet liggen op 

voetbal. 

 Minder duur. 

 N.v.t. 

 N/a. 

 Nee. 

 Nee. 

 Nee, er sporten al geen jongeren bij de boulderhal. 

 Nee. 

 Neen. 

 Niet dat ik weet. 

 Niet echt, we hebben al een groot aantal jongeren op de vereniging zitten. Ik ben al 

behoorlijk tevreden met de vereniging. 

 Niet te duur, laat iedereen welkom voelen. 

 Niet te veel ouderen/volwassenen rond laten lopen. En teksten zoals uitleg op apparaten 

aanpassen aan hun “taal”. 

 Nogmaals, meer flexibiliteit. 

 N.v.t. 

 N.v.t. 

 Onze sportkantine is wel ruim maar niet heel aantrekkelijk. Als dit verandert zou worden, 

zijn jongeren misschien eerder geneigd na de training/wedstrijd met elkaar bij te kletsen. 

Goed voor de sociale ontwikkeling. 

 Open dagen voor jongeren zodat ze vrijblijvend een kijkje kunnen nemen, en niet gelijk 

mee hoeven te trainen. Prijzen voor jongeren fors verlagen, zodat kosten geen drempel 

wordt. 

 Persoonlijke begeleiding. 

 Persoonlijkere aanpak. 

 Plan er groepsactiviteiten omheen. 

 Prijs. 

 Prijs verlagen, studentenkorting etc. 

 Probeer meer activiteiten te organiseren buiten het wedstrijd/training gedeelte om, zoals 

een speldag waarbij het dan meer draait om de sociale contacten. Ik denk dat het 

hierdoor het team gezelliger blijft en dus blijven mensen langer lid. 

 Probeer ook danssporten aan te bieden, die zie ik hier nergens en heb daar wel behoefte 

aan, aangezien ik een dansachtergrond heb en dit niet hier kan uitoefenen. 
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 Social media reclame maken. 

 Sowieso de prijs omlaag :) Laten we het leuk houden voor iedereen om te kunnen gaan 

sporten. 

 Sporten op flexibele tijden, dit geldt dan wel alleen voor individuele sporten. 

 Sterk gereduceerd tarief, ook voor de wat oudere jongeren (boven de 18) die bijvoorbeeld 

nog studeren. Denk aan 50% korting. 

 Studenten/jeugd korting. Reclame maken via Social media. 

 Teambuilding opdrachten en gespreken, zodat iedereen mee kan. 

 Teamsporten aanbieden of sporten in groepen. Dit is voor nu niet makkelijk te realiseren, 

maar wellicht buiten in groepen sporten, op afstand. 

 Toegankelijker maken, zodat het niet hoog gegrepen voelt. 

 Voor kleine kinderen is het slim om iets van een strippenkaart aan te bieden en veel in 

spelvorm te doen. Zodat het voor hen gewoon leuk wordt om te gaan. Iets waar veel 

vriendjes naartoe gaan ga je zelf dan ook sneller heen. 

 Vooral de tijdstippen: flexibiliteit. 

 Vooral flexibele tijden. Jongeren zijn vaak gebonden aan vaste tijden voor school en 

eventueel werk. Als sporten goed in het schema past zal dat meer gedaan worden. 

 Vooral leuk en gezellig houden. Competitief stimuleren, maar de kernwaarde blijft plezier 

 Wedstrijden doen. 

 Word goedkoper. 

 Zie de sportvereniging als een platform waarbij je meerdere mensen bij elkaar brengt, 

wellicht kun je hierdoor andere mensen helpen. 

 Zie de vorige vragen voor de aspecten die ik bij een sportvereniging voor 

waardetoevoeging zie. 

 Zie vorige vraag. 

 Zorg ervoor dat niet alleen de eerste teams alles super geregeld krijgen maar ook de wat 

lagere teams. 

 

Welke omschrijving past het beste bij jou? Anders, namelijk: 

 Afgelopen jaar tussenjaar, aankomend jaar weer studeren (BBL-opleiding). 

 Klaar met de havo. 

 Recentelijk afgestudeerd. 

 Student Sportkunde. 

 Werkende parttime en studeren (wo). 

 

Op welke manier word jij het liefst geïnformeerd over sportactiviteiten, jouw sport 

en/of jouw sportclub? Anders, namelijk: 

 Via vrienden (3x). 

 Face to face. 

 Flyer in de kantine. 

 Heb geen social media en WhatsApp is privé. 

 Hockey App. 

 Krant of flyer. 

 Posters/flyers. 

 Via posters buiten. 

 Snapchat. 

 Website. 

 Niet. 

 

 


