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van de verenigingen 

in de gemeente Enschede 

kan worden beschouwd 

als vitale vereniging

Deze verenigingen zijn krachtig in hun 

organisatie en zijn maatschappelijk georiënteerd. 

Landelijk is dit 20% v/d verenigingen.

VERENIGINGS-

MONITOR 2022
RESULTATEN

DE MEESTE VERENIGINGEN

IN DE GEMEENTE ENSCHEDE

(85%) ONDERSCHRIJVEN 

DAT SPORTVERENIGINGEN 

EEN MAATSCHAPPELIJKE

VERANTWOORDELIJKHEID

HEBBEN

3 op de 10 verenigingen 

met een kantine willen 

de komende 2 jaar het aanbod 

in de kantine gezonder maken.
Niet alle verenigingen 

willen de komende 

2 jaar rookvrij worden.

Meer dan de helft van de deelnemende sportverenigingen in de gemeente Enschede 
(54%) beschikt over een eigen sportaccomodatie en kantine.

Zes op de tien verenigingen in Enschede geeft aan dat ze met de beschikbaarheid in de 
huidige accomodatie op de huidige locatie nog jaren vooruit kunnen.

Vooral buitensportverenigingen (24%) geven aan dat de accomodatie niet in goede staat 
verkeerd en dat zaken zoals financiering, huur en beheer niet altijd naar wens verlopen.

HET ONDERZOEK ONDER SPORTVERENIGINGEN 
IN DE GEMEENTE ENSCHEDE

HET ONDERZOEK

Organisatiekracht* sportverenigingen 
Verdeling scores op criteria van organisatiekracht 
(% verenigingen, n=74))

*Organisatiekracht = de mate waarin de vereniging in staat is
om haar sportaanbod voor de (potentiële) leden te organiseren.
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Beleid TotaalFinanciën Kader Accomo-
datie

Stellingen over onderhoud 
en staat accommodatie
Volgens verenigingen in Enschede (% verenigingen, n=74)

(% verenigingen, n=74)
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Goed Voldoende Matig Onvoldoende

(Helemaal) niet Enigzins (Helemaal) wel

Zorgwekkend

Minder gezond

Redelijk

Gezond

Zeer gezond

Met (het aantal beschikbare uren in) de huidige accomodatie 
op de huidige locatie kunnen we nog jaren vooruit.

Werving/behoud vrijwilligers

Accomodatie

Ledenwerving/ledenbehoud

Maatschappelijke projecten

Sport- beweeg- en leefstijlakkoord

Speciale doelgroepen

Financiën

Verenigingsbeleid

Otwikkeling sportaanbod

Gezonde leefstijl

Anders

geen behoefte aan

De vereniging kan op elk gewenst moment over 
de accomodatie beschikken conform de behoefte.

Zaken als financiering, huur, onderhoud, beheer, exploitatie en 
privatisering van de accomodatie verlopen naar wens en zijn helder.

De accomocatie is in goede staat.
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De meeste verenigingen (93%) geven aan bij het financieel beleid (enigszins) 
een aantal jaren vooruit te denken.

In Enschede maken minder vereningen zich zorgen over de ontwikkeling van hun 
ledenaantal dan landelijk.

Bij vier op de tien verenigingen had de coronacrisis een (zeer) negatieve invloed 
op de ledenontwikkeling (46%), met name bij binnensportverenigingen (72%).

Eigen inschatting financiële 
positie van verenigingen

(% verenigingen, meer antwoorden mogelijk, n=74)

Thema’s waarop grotere behoefte 
bestaat aan verenigingsondersteuning
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Normen en waarden, veilig sportklimaat

(Sociale) veiligheid

Duurzaamheid, milieu

Activiteiten voor kwetsbare doelgroepen

Bevorderen sportdeelname van andere (doel)
groepen dan reguliere leden

Leefbaarheid in de wijk/buurt/omgeving van de club

Gezondheid, gezonde leefstijl

Werkgelegenheidsproject/arbeids re-integratie

Andere projecten

Opvallend is dat op alle thema’s een relatief 
groot aantal verenigingen aangeeft dat 
deze niet van toepassing zijn, terwijl thema’s 
zoals (sociale) veiligheid in principe bij elke 
vereniging van toepassing zijn.

(% verenigingen, n=74)

Betrokkenheid bij maatschappelijke 
thema’s en/of projecten
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Voeren activiteiten uit Aandachtspunten op korte termijn Geen belangstelling N.v.t.Aandachtspunten op lage termijn

(% verenigingen, n=74)

Weet ik niet

Niet rookvrij

Gedeeltelijk rookvrij

Geheel rookvrij

Mate waarin 
sportverenigingen
rookvrij zijn

Meer weten of het Sport-, 
Beweeg- en Leefstijl Akkoord Enschede? 
Kijk op samengoedinjevel.nl 
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(% verenigingen, n=74)

Bijna alleen maar ‘minder gezonde’ 
producten

Weet niet

Niet van toepassing, vereniging maakt geen 
gebruik van kantine of horca

Meer ‘minder gezonde’ dan 
‘gezonde’ producten

Evenveel ‘minder gezonde’ als 
‘gezonde producten

Bijna alleen maar ‘gezonde’ producten

Verhouding gezond/minder gezond
aanbod in horecagelegenheden
bij sportverenigingen
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Klik hier om de volledige 
rapportage te bekijken

6 op de 10 verenigingen in Enschede 

is organisatiekrachtig.

Bijna de helft van de verenigingen 

heeft onvoldoende trainers.

Accommodaties is een aandachtspunt.

In Enschede 

scoort ruim 

de helft van 

de verenigingen 

voldoende of 

goed op maat-

schappelijke 

oriëntatie (55%). 

Dat is hoger dan 

landelijk (30%)

De verenigingsmonitor brengt in beeld hoe sport 
en de sportverenigingen in Enschede er voor staan.

Hoe vitaal zijn de Enschedese sportverenigingen?

Wat heeft aankomende jaren aandacht nodig om 
sporten in Enschede nog beter mogelijk te maken?

Welke behoeften hebben de verenigingen?

- Vergelijkingen met landelijke cijfers
- Lokale monitor sluit aan bij Vitaliteitsindex
- Webenquete onder 125 sportverenigingen

in de gemeente Enschede
- Actualiteit (coronasituatie) in de vragen

meegenomen
- Dataverzameling 9 maart t/m 25 april 2022
- 74 verenigingen deden mee, nettorespons 56%
- Kleine- en binnensportverenigingen enigszins

ondervertegenwoordigd.

     Breng jij 

enschede

 in beweging?

deel jouw idee op
.nl

Lorem ipsum

https://www.samengoedinjevel.nl/resultaten-verenigingsmonitor-2022
https://www.samengoedinjevel.nl
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