
Hoe onderscheidend is jouw club?

Gersom Smit

Hoe je met een herkenbare, eenduidige 
clubcultuur jouw vereniging aantrekkelijk houdt



Sporten groei, 
lidmaatschap daalt

“Zo sport Nederland” –
Onderzoeksrapport NOC*NSF 2018

“Sporters zijn mensen die 
gedurende één maand of 

langer 4 keer of vaker 
hebben gesport.”



“Zo sport Nederland” – Onderzoeksrapport NOC*NSF 2018



Waar zijn al die sporters dan?

Anders-georganiseerd en 
niet-georganiseerd sporten 

neemt toe



Primaire reactie van veel verenigingen:
“Iedereen is welkom!”

Risico van een te open profiel:

Voordeur open 
= 

Achterdeur open



Een “vereniging” is méér dan dezelfde sport beoefenen

Durf keuzes te maken in je clubcultuur!

• Iedereen tevreden maken = niemand tevreden
• Betere match tussen verwachtingen en aanbod

• Gelijkgestemden zorgen sociale binding 
• Herkenbaar profiel, mond op mond reclame



Drijfveer lidmaatschapSportief
Lid voor trainingen en 

wedstrijden

Sociaal
Lid voor gezelligheid en 

contacten

Recreatief
Meedoen, plezier, 

ontspanning

Ambitieus
Competitie, winnen, 

doorgroei

Sport/spelbeleving

TijdsbestedingGecommitteerd 
Wil verplichting aangaan, 

discipline

Vrijblijvend
Komen wanneer je tijd/zin 

hebt, flexibiliteit

Verschillende type sporters

Denkoefening: welk type sporter hoeft zich bij ons niét thuis te voelen?



1. Welk type 
sporter past het 
minst bij ons?

• Kies één van de uitersten

2. Wat schrikt 
dit type sporter 

af?

• Positief geformuleerde 
acties / maatregelen

3. Die acties 
vertalen naar 

beleid

• Inspelen op het 
tegenovergestelde 
type sporter 

Discussie op de club!

Let op: deze oefening is natuurlijk 
niet bedoeld om leden weg te 
jagen, maar juist om leden te 

binden. Om te ontdekken waar 
jullie je als club in kunnen en 

willen onderscheiden!



1. Welk type 
sporter past het 
minst bij ons?

• Het ambitieuze lid met 
focus op winnen, beter 
worden, competitie en 
ontwikkeling

2. Wat schrikt 
dit type sporter 

af?

• ‘Meedoen is belangrijker 
dan winnen’

3. Die acties 
vertalen naar 

beleid

• Sociaal wisselen

• Fun-trainingen zonder 
strak trainingsdoel

• …

Voorbeeld 1: het ambitieuze lid



1. Welk type 
sporter past het 
minst bij ons?

• Het lid dat puur en alleen 
voor het sporten komt

2. Wat schrikt 
dit type sporter 

af?

• Extra tijd kwijt zijn aan 
‘randzaken’

• Niet / minder kunnen 
sporten

3. Die acties 
vertalen naar 

beleid

• Verplicht een uur vóór 
wedstrijd verzamelen

• Een training vervangen 
voor een pubquiz

• …

Voorbeeld 2: het sportieve lid



1. Welk type 
sporter past het 
minst bij ons?

• Het lid dat er alleen is al 
hij/zij tijd en zin heeft

2. Wat schrikt 
dit type sporter 

af?
• Verplichtingen

3. Die acties 
vertalen naar 

beleid

• Verplichte training om 
aan event mee te 
mogen doen

• Vooraf aan moeten 
melden voor activiteit

Voorbeeld 3: het vrijblijvende lid



Losse voorbeelden van ‘allergie’

• Ambitieus: sociaal wisselen, lollige trainingen, te veel nadruk op ‘leuk’, is maar ‘een spelletje’

• Recreatief: prestatiegericht wisselen, te serieuze trainingen, weinig fun, fanatieke trainers

• Sportief: uur eerder verzamelen, training vervangen door pubquiz, kijken bij andere teams, sociale activiteiten

• Sociaal: gesloten kantine, geen 3e helft, alleen over sporten praten als team, weinig sfeer op clubhuis

• Gecommitteerd: afgelasten (bij matig weer), wisselende samenstelling, strippenkaart, gebrek aan discipline

• Vrijblijvend: verplichtingen, vaste contributie, sancties, ruim vooraf aanmelden



Hoe onderscheidend is jouw club?

Zet de discussie vooral voort op je eigen club, succes!


