HOE VITAAL ZIJN DE
LIMBURGSE VERENIGINGEN?

VERSCHILLEN
SPORT & CULTUUR
Leden sport

65 jaar en ouder

10-19 jaar

40-64 jaar

5-9 jaar

20-39 jaar
120

Dr.Krimp is een onderdeel van Open Club Limburg en is een gratis online tool die verenigingen inzicht
geeft in hun eigen vitaliteit. Dr.Krimp meet de vitaliteit van de Limburgse verenigingen aan de hand van
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Eind 2018 bevatte Dr.Krimp 144 valide invoeren waarvan hier de resultaten gepresenteerd worden.
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De 144 verenigingen hebben in
2018 35.315 leden, Dr.Krimp voorspelt dat er hiervan in 2030 nog
32.668 leden over zijn. (-7,5%)

De grootste afname ledenaantallen zitten in de leeftijds
categorieën 10-19 jaar (-21,2%)
en 40-64 jaar. (-21,8%)

De 65+-ers is de enige categorie
die stevig groeit, gemiddeld 33,6%
per vereniging die leden in deze
categorie hebben. Maar dat zijn er
relatief weinig!
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Wijziging in omvang en samenstelling met index 2018 = 100

Beleid en organisatie
Ruim 80% van de verenigingen heeft de formele zaken van de vereniging

top-10 antwoorden vaakst positief beantwoord

aandeel dat
‘ja’ antwoord

op orde. Er worden verslagen gemaakt van vergaderingen, bestuur bestaat

1. Is er een centrale registratie van alle leden/deelnemers?

94,3%

uit een voorzitter, secretaris, een penningmeester etcetera. Kijken we

2. Kan de organisatie de laatste drie jaar aan al haar financiële
verplichtingen voldoen?

94,3%

3. Indien u een vereniging bent, organiseert u dan jaarlijks een
algemene ledenvergadering?

93,6%

4. Wordt er jaarlijks een begroting opgesteld?

91,5%

5. Wordt er van elke vergadering een verslag gemaakt?

91,5%

6. Bestaat het algemeen bestuur minimaal uit een voorzitter,
secretaris en een penningmeester?

91,5%

Veel vrijwilligers zijn tussen de 40-64 jaar, een leeftijdscategorie die de

7. Worden vaste kosten door vaste inkomsten betaald?

90,8%

komende jaren nog flink gaat dalen. Ook wordt niet regelmatig gevraagd

8. Zijn er huisregels opgesteld?

89,4%

wat vrijwilligers willen binnen een vereniging en worden ook weinig

9. Worden leden/deelnemers, ouders van betrokken bij het helpen van
activiteiten?

89,4%

10. Worden leden/ deelnemers gewezen op hun verantwoordelijk
heden/verplichtingen?

87,9%

echter naar de beleidskant dan zien we dat slechts 46% van de vereniging
een toekomstvisie heeft geformuleerd.
3.Vrijwilligers
Vrijwilligers
Slechts 41,8% van de verenigingen heeft voldoende vrijwilligers.

afspraken gemaakt binnen de vereniging over hoe om te gaan met
vrijwilligers.

LEDEN PROCES

4.Financiën
Financiën

top-10 antwoorden minst vaakst positief beantwoord

Financieel gaat het goed met de vereniging. 94% van de verenigingen kan

1. Heeft de organisatie voldoende vrijwilligers?

41,8%

aan hun financiële verplichtingen voldoen. Bij 80% van de vereniging kent

2. Heeft u beleidsdoelen geformuleerd t.a.v. samenwerking?

42,6%

3. Wordt minimaal eens in de 2 jaar een peiling gehouden naar de
wensen/verwachtingen van de leden / deelnemers?

50,4%

Organisatorische flexibiliteit
5.Organisatorische
flexibiliteit

4. Heeft u beleidsdoelen geformuleerd t.a.v. het opzetten van
aanvullende diensten/producten

51,1%

Organisatorische flexibiliteit is het vermogen van

5. Wordt kader gestimuleerd tot bijscholingen/cursussen t.a.v.
kernactiviteit?

53,2%

6. Is er een beleidsplan voor de lange termijn?

54,6%

7. Is er jaarlijks een evaluatie over het functioneren van de organisatie?

55,3%

8. Peilt het bestuur elk jaar de wensen en behoeften van het kader?

56,0%

9. Is er een samenwerking met andere organisaties?

64,5%

10. Zijn er afspraken gemaakt over hoe om te gaan met vrijwilligers?

64,5%

de jaarrekening een positief saldo.

een vereniging om te veranderen. De beantwoording
van deze vragen laat zien dat het verandervermogen
van verenigingen laag is. De helft van de vereniging
heeft het vermogen om zich aan te passen aan de
veranderende omstandigheden.
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Meer informatie over:
Open Club worden: www.openclublimburg.nl

Toekomstbestendig verenigen: www.hvdsl.nl/toekomstbestendig-verenigen

Zelf Dr. Krimp invullen: www.drkrimp.nl

