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Vul hieronder je gegevens in. We gebruiken deze gegevens om indien nodig opvolging te kunnen geven aan de 

ingevulde antwoorden in het vitaliteitsonderzoek. Om die reden worden de gegevens opgeslagen in ons 

klantrelatiesysteem. Rotterdam Sportsupport waarborgt jouw privacy. Hoe we dit doen leest u in onze 

privacyverklaring. 

Naam vereniging 

Naam respondent 

Uw functie binnen de vereniging 

E-mailadres 

Telefoonnummer:  

 

2 

Hieronder ziet u de contactgegevens van het bestuur van de vereniging zoals bij ons bekend.  Wilt u de informatie 

controleren en indien van toepassing bijwerken of aanvullen? We gebruiken deze gegevens om het contact met uw 

sportvereniging te onderhouden. Om die reden worden de gegevens opgeslagen in ons klantrelatiesysteem. 

Rotterdam Sportsupport waarborgt jouw privacy.  Hoe we dit doen leest u in onze privacyverklaring. 

Algemeen e-mailadres vereniging  

Naam voorzitter  

E-mailadres voorzitter  

Mobiel nummer voorzitter  

Naam secretaris  

E-mailadres secretaris  

Mobiel nummer secretaris  

Naam penningmeester  

E-mailadres penningmeester  

Mobiel nummer penningmeester  

 

3 

De samenstelling van het bestuur is een onderwerp dat de laatste jaren steeds belangrijker is geworden. Rotterdam 

Sportsupport is benieuwd hoe divers uw bestuur is. Kunt u hieronder inzicht geven in de samenstelling van het 

voltallige bestuur door per veld het aantal bestuursleden in te vullen?  

 

Geslacht 

Aantal mannen:  

Aantal vrouwen:  

Aantal anders:  

 

4 Leeftijd 

Aantal personen jonger dan 35:  

Aantal personen tussen de 35 en 55:  

Aantal personen ouder dan 55:  

 

5 In hoeverre bent u met diversiteit binnen het bestuur en commissies bezig (geslacht, leeftijd, achtergrond etc.)? 

De vereniging is er actief mee bezig 

De vereniging is zich ervan bewust, maar is er op dit moment nog niet actief mee bezig 

De vereniging geeft hier geen prioriteit aan en heeft geen behoefte om hier mee aan de slag te gaan 

 

  



6 
Hieronder ziet u het bezoekadres en postadres van de vereniging zoals bij ons bekend. Wilt u de informatie 

controleren en indien van toepassing bijwerken of aanvullen? 

Bezoekadres  

Postadres  

 

7 Zijn er nog andere locaties waar de vereniging actief is? 

Sportlocatie 1  

Sportlocatie 2 

Sportlocatie 3 

Sportlocatie 4  

Sportlocatie 5  

Sportlocatie 6  

Sportlocatie 7  

Sportlocatie 8  

 

8 
Hieronder ziet u de  website en social media van de vereniging zoals bij ons bekend. Wilt u de informatie controleren 

en indien van toepassing bijwerken of aanvullen? 

Website  

Facebook  

Twitter  

Instagram  

YouTube  

LinkedIn  

 

9 Hoeveel leden heeft de vereniging? (peildatum 1 april 2021) 

0 – 5 jaar 

6 – 12 jaar 

13 – 17 jaar 

18 – 35 jaar 

36 - 55 jaar 

56 – 70 jaar 

70+ 

 

10 

Deelname aan het vitaliteitsonderzoek is een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Bijdrage 

Jeugdsport. Voor de hoogte van de bijdrage is het aantal bondsleden leidend. Hoeveel leden van 6 tot en met 17 

jaar zijn tevens lid van een sportbond? 

Bondsleden 6 – 17 jaar 

 

11 Wat verwacht u van het ledenaantal van de vereniging voor de komende drie jaar? 

Antwoordopties: Sterke stijging (meer dan 10%) / Stijging (tot 10%) / Blijft gelijk / Daling (tot 10%) / Sterke daling (meer 

dan 10%) 

Jeugd 

Volwassenen 

Totaal 

 

  



12 Kunt u aangeven waarom u dit verwacht? 

 

13 Zijn er nog specifieke leeftijdsgroepen waar de vereniging vooral nieuwe leden kan gebruiken of wil werven? 

0 – 5 jaar 

6 – 12 jaar 

13 – 17 jaar 

18 – 35 jaar 

36 - 55 jaar 

56 – 70 jaar 

70+ 

 

14 
Heeft de vereniging nog ondersteuning nodig bij het werven van deze nieuwe leden of het verkrijgen van inzichten in 

bepaalde doelgroepen? 

 

15 
Heeft de vereniging op dit moment te maken met een wachtlijst? 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

Nee er is geen wachtlijst  

Ja, voor jeugd t/m 6 jaar 

Ja, voor jeugd van 7 - 11 jaar 

Ja, voor jeugd van 12 -18 jaar 

Ja, voor volwassenen (18+) 

 

16 

Het eerste deel van het onderzoek is afgerond. Nu komen er diverse vragen over de verschillende thema’s die 

bijdragen aan de vitaliteit van een vereniging. 

- Leden 

- Organisatie 

- Financiën 

- Vrijwilligers 

- Veilig sportklimaat 

- Accommodatie 

 

De vragen zijn voornamelijk in de vorm van stellingen waarbij we vragen om aan te geven in hoeverre u het eens bent 

met de stelling. Er is tevens de mogelijkheid om aan te geven of er op dit thema een ondersteuningsbehoefte ligt. 

 

17 
Hieronder volgen enkele stellingen die te maken hebben met het onderwerp ‘Leden‘. In hoeverre bent u het eens met 

de stellingen? 

Antwoordopties: Mee eens / Enigszins mee eens / Neutraal / Enigszins mee oneens / Mee oneens / N.v.t. 

Wij komen voldoende in aanraking met potentieel nieuwe leden. 

Wij zijn in staat om potentieel nieuwe leden naar de vereniging of een activiteit van de vereniging te krijgen. 

Wij weten potentiële nieuwe leden goed kennis te laten maken met de vereniging en sporttak. 

Het lukt ons om voldoende nieuwe mensen lid te maken. 

Het lukt ons om leden betrokken te maken bij de vereniging. 

Het lukt ons om in te spelen op de veranderende behoeften van de verschillende leden. 

Wij zijn in staat om onze leden voor meerdere jaren te behouden. 

 

18 Heeft de vereniging behoefte aan ondersteuning op deze onderwerpen? 

Nee 

Ja, namelijk 

 



19 

Verenigingen kunnen meerdere maatregels introduceren om zichzelf te versterken op het thema ‘Leden’. Hieronder 

volgen enkele maatregels die verenigingen kunnen inzetten. Mogelijk is niet elke maatregel van toepassing of 

passend voor de club. Kunt u aangeven in hoeverre deze maatregels worden ingezet op de club? 

Antwoordopties: De vereniging heeft dit gerealiseerd / De vereniging is met dit onderwerp bezig of wil hier op korte 

termijn mee aan de slag / Dit onderwerp heeft op dit moment geen prioriteit / N.v.t. 

Wij werken met een intakeproces (warm welkom) voor (potentiële) nieuwe leden. 

Wij vragen vertrekkende leden naar hun motivatie om het lidmaatschap te beëindigen. 

De leden worden regelmatig gevraagd naar hun behoeftes en tevredenheid (bijvoorbeeld via een enquête)  

Wij hebben aanbod voor verschillende doelgroepen, beweegidentiteiten en behoeftes. 

In het werven en behouden van jeugdleden is specifiek aandacht voor het betrekken van de ouders  

Wij bieden verschillende vormen van lidmaatschap aan. 

Wij zetten ons actief in om de betrokkenheid van onze leden te vergroten. 

Wij voeren activiteiten uit om de zichtbaarheid te vergroten voor potentiële leden. 

Wij betrekken partijen uit de wijk in onze ledenwervingsactiviteiten 

Wij organiseren naast het sportaanbod ook nevenactiviteiten voor al onze leden. 

Wij zetten e-sports in als aanvullend aanbod voor de huidige leden of om nieuwe doelgroepen aan te trekken 

 

20 Heeft de vereniging behoefte aan ondersteuning op deze onderwerpen? 

Nee 

Ja, namelijk 

 

21 
Heeft de vereniging specifiek aangepast aanbod (niet als onderdeel van het reguliere aanbod) dat geschikt is voor 

onderstaande doelgroepen? 

Alleen voor mannen 

Alleen voor vrouwen 

Beginners 

Blinden en slechtzienden 

COPD 

Diabetes 

Doven en slechthorenden 

Gedragsproblematiek 

Hart- en vaatziekten 

Maatje meer 

Niet-aangeboren hersenletsel 

Obesitas 

Psychische klachten 

Rolstoel gebonden 

Senioren 

Verstandelijk beperkt 

Geen van bovenstaande  

 

22 Om welk aanbod gaat dit? 

 

23 Heeft de vereniging de behoefte om nieuw aanbod voor deze doelgroepen op te starten of hier al mee bezig? 

 



24 
Hieronder volgen enkele stellingen die te maken hebben met het onderwerp ‘Organisatie‘. In hoeverre bent u het 

eens met de stellingen? 

Antwoordopties: Mee eens / Enigszins mee eens / Neutraal / Enigszins mee oneens / Mee oneens / N.v.t. 

Wij werken toe naar een gezamenlijk toekomstperspectief. 

Wij werken volgens een duidelijk en breed gedragen strategie. 

De organisatiestructuur stelt ons in staat om onze activiteiten goed te organiseren. 

De organisatiestructuur is ingericht om uitvoering te kunnen geven aan de toekomststrategie. 

De manier van werken binnen de organisatie stelt ons in staat om adequaat in te spelen op problemen of kansen die zich 

voordoen. 

Wij hebben continu oog voor organisatiegedrag (informele kant) om de verenigingscultuur te waarborgen. 

Het bestuur creëert de juiste randvoorwaarden voor de rest van de vereniging om hun taken goed uit te kunnen voeren. 

Wij weten de leden mee te nemen in- en bij te laten dragen aan de besluitvorming van de organisatie. 

Het is duidelijk voor ons welke invloed externe partijen (zoals de gemeente) hebben op het functioneren van de vereniging. 

We kennen de belangen van de externe partijen (zoals de gemeente) die van invloed zijn op het functioneren van de vereniging en 

weten hier op in te spelen. 

We zijn in staat om externe partijen aan ons te binden die bijdragen aan de vitaliteit van de verenging. 

 

25 Heeft de vereniging behoefte aan ondersteuning op deze onderwerpen? 

Nee 

Ja, namelijk 

 

26 

Verenigingen kunnen meerdere maatregels introduceren om zichzelf te versterken op het thema ‘Organisatie’. 

Hieronder volgen enkele maatregels die verenigingen kunnen inzetten. Mogelijk is niet elke maatregel van toepassing 

of passend voor de club. Kunt u aangeven in hoeverre deze maatregels worden ingezet op de club? 

Antwoordopties: De vereniging heeft dit gerealiseerd / De vereniging is met dit onderwerp bezig of wil hier op korte 

termijn mee aan de slag / Dit onderwerp heeft op dit moment geen prioriteit / N.v.t. 

Wij hebben (in het kort) een beleidsplan met visie en missie opgesteld en gedeeld met de leden 

Wij hebben in beeld gebracht wat onze sterke en zwakke punten zijn en kunnen inspelen op kansen en bedreigingen. 

Wij hebben een organigram waaruit duidelijk wordt hoe de organisatie is opgebouwd en deze gedeeld met de leden. 

Wij werken met een duidelijke rolverdeling binnen de organisatie. 

Voor alle functies binnen de vereniging is een duidelijk takenpakket opgesteld. 

Wij hebben duidelijk in beeld gebracht en zichtbaar gemaakt voor de leden wat de geschreven waarden en normen zijn. 

Het bestuur communiceert duidelijk over zijn werkwijze en hoe leden het bestuur kunnen benaderen (en waarvoor) 

Het bestuur communiceert transparant over zijn besluitvormingsprocessen. 

Het bestuur concentreert zich op besturen plus managen en heeft coördinerende en uitvoerende taken gedelegeerd. 

Het bestuur is zichtbaar aanwezig op de vereniging en beweegt zich tussen de leden (voert gesprekken met leden en ouders) 

Wij zetten ons actief in om diversiteit (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, achtergrond) in het bestuur aan te brengen. 

Wij zetten ons actief in om diversiteit (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, achtergrond) in de commissies aan te brengen. 

 

27 Heeft de vereniging behoefte aan ondersteuning op deze onderwerpen? 

Nee 

Ja, namelijk 

 

  



28 
Hieronder volgen enkele stellingen die te maken hebben met het onderwerp ‘Financiën‘ In hoeverre bent u het eens 

met de stellingen? 

Antwoordopties: Mee eens / Enigszins mee eens / Neutraal / Enigszins mee oneens / Mee oneens / N.v.t. 

Wij hebben geen problemen met het uitvoeren van de financiële administratie. 

Wij hebben jaarlijks geen uitdagingen om de begroting sluitend te krijgen. 

De winst- en verliesrekening wijkt jaarlijks niet af t.o.v. de vooraf vastgestelde begroting 

Wij zijn in staat om alle onverwachte uitgaven op te vangen. 

Wij hebben geen achterstallige betalingen. 

Wij kennen geen schulden of lopende leningen die problemen geven voor de financiële situatie. 

Wij zijn jaarlijks in staat reserveringen te maken voor toekomstige investeringen. 

De vermogenspositie van de vereniging is de afgelopen jaren en in de nabije toekomst positief. 

De contributie dekt de basale kosten (gas, water, licht, huur etc.) van de vereniging. 

 

29 Heeft de vereniging behoefte aan ondersteuning op deze onderwerpen? 

Nee 

Ja, namelijk 

 

30 

Verenigingen kunnen meerdere maatregels introduceren om zichzelf te versterken op het thema ‘Financiën’. 

Hieronder volgen enkele maatregels die verenigingen kunnen inzetten. Mogelijk is niet elke maatregel van toepassing 

of passend voor de club. Kunt u aangeven in hoeverre deze maatregels worden ingezet op de club? 

Antwoordopties: De vereniging heeft dit gerealiseerd / De vereniging is met dit onderwerp bezig of wil hier op korte 

termijn mee aan de slag / Dit onderwerp heeft op dit moment geen prioriteit / N.v.t. 

Wij werken met een meerjarenbegroting. 

In het bestuur wordt periodiek de financiële status van de vereniging besproken. 

De penningmeester wordt ondersteund door één of meerdere vrijwilligers in de uitvoering van de taken 

De penningmeester (of het team financiën) maakt gebruik van een professioneel boekhoudprogramma of extern bureau ter 

ondersteuning van de werkzaamheden 

Wij hebben sponsoren aan ons verbonden voor de lange termijn. 

Wij genereren inkomsten vanuit fondsenwerving voor incidentele uitgaven zoals ledenwerving, inclusie en maatschappelijke 

evenementen 

Wij zijn op de hoogte van subsidiemogelijkheden voor het onderhoud van de accommodatie, duurzaamheidsmaatregelen en 

aanschaf sportmaterialen (zoals de BOSA subsidie en de gemeentelijke 1/3 regeling) 

Wij hebben een samenwerkingspartner of middel om te zorgen dat alle contributies op tijd binnen komen. 

Wij maken jaarlijks reserveringen voor grote toekomstige uitgaven zoals renovatie en verbouwing voor onverwachte uitgaven en 

investeringen in de toekomst. 

Wij genereren inkomsten vanuit horeca. 

 

31 
Verenigingen zijn wettelijk verplicht een aantal taken op het thema Financiën uit te voeren. Hieronder volgen enkele 

van deze verplichtingen. Kunt u aangeven waar de vereniging momenteel aan voldoet? 

De vereniging stelt voorafgaand aan het boekjaar een begroting op en laat deze door de Algemene Ledenvergadering goedkeuren 

Na afloop van het boekjaar wordt een jaarrekening opgesteld met de bijbehorende verplichte documenten (balans, winst- en 

verliesrekening en toelichting). 

De jaarrekening wordt gecontroleerd door een kascommissie of accountantskantoor 

Geen enkele  

 

  



32 Heeft de vereniging behoefte aan ondersteuning op deze onderwerpen? 

Nee 

Ja, namelijk 

 

33 
Hieronder volgen enkele stellingen die te maken hebben met het onderwerp ‘Vrijwilligers‘. In hoeverre bent u het 

eens met de stellingen? 

Antwoordopties: Mee eens / Enigszins mee eens / Neutraal / Enigszins mee oneens / Mee oneens / N.v.t. 

Wij zijn in staat om voldoende bekwame mensen te werven als bestuurslid. 

Wij zijn in staat om nieuwe organisatorische vrijwilligers te werven voor een structurele rol binnen de club (zoals als onderdeel van 

een commissie of achter de bar). 

Wij zijn in staat om organisatorische vrijwilligers te behouden voor een structurele rol binnen de club. 

Wij geven de mogelijkheid en ondersteuning aan de organisatorische vrijwilligers om hun kwaliteit te verhogen en/of borgen. 

Wij zijn in staat om voldoende mensen te werven om incidentele taken uit te voeren. 

Wij zijn in staat om voor alle teams en sportactiviteiten voldoende trainers te werven. 

Wij hebben geen problemen om de trainers te behouden. 

Onze trainers beschikken over de juiste sporttechnische vaardigheden en opleidingen. 

Wij zijn in staat om voldoende vrijwilligers te werven en behouden voor de overige taken binnen het technisch kader (zoals 

teambegeleiders, scheidsrechters, juryleden). 

 

34 Heeft de vereniging behoefte aan ondersteuning op deze onderwerpen? 

Nee 

Ja, namelijk 

 

35 

Verenigingen kunnen meerdere maatregels introduceren om zichzelf te versterken op het thema ‘Vrijwilligers’. 

Hieronder volgen enkele maatregels die verenigingen kunnen inzetten. Mogelijk is niet elke maatregel van toepassing 

of passend voor de club. Kunt u aangeven in hoeverre deze maatregels worden ingezet op de club? 

Antwoordopties: De vereniging heeft dit gerealiseerd / De vereniging is met dit onderwerp bezig of wil hier op korte 

termijn mee aan de slag / Dit onderwerp heeft op dit moment geen prioriteit / N.v.t. 

Wij hebben een duidelijk en helder vrijwilligersbeleid opgesteld. 

Wij hebben een vrijwilligerscommissie of coördinator die die invulling geeft aan het vrijwilligerswerk en fungeert als aanspreekpunt 

voor vrijwilligers. 

Wij zetten ons actief in om te zorgen dat nieuwe vrijwilligers de nodige kennis, vaardigheden en gedrag verwerven zodat zij 

effectief hun vrijwilligerstaak kunnen vervullen. 

Wij zetten ons actief in om ouders te laten participeren binnen de vereniging. 

Wij besteden aandacht aan het waarderen en erkennen van de vrijwilligers. 

Bij het organiseren van vrijwilligerswerk is aandacht voor het creëren van afwisseling, identiteit, autonomie en overige 

taakkenmerken. 

Wij zetten ons actief in om verschillende generaties binnen de vereniging te betrekken bij het vrijwilligerswerk. 

 

36 Heeft de vereniging behoefte aan ondersteuning op deze onderwerpen? 

Nee 

Ja, namelijk 

 

  



37 

Hieronder volgen enkele stellingen die te maken hebben met het onderwerp ‘Veilig sportklimaat‘. Bij diverse 

stellingen is aanvullende uitleg te vinden wat betreft de verwachting rondom het desbetreffende onderwerp. In 

hoeverre bent u het eens met de stellingen? 

Antwoordopties: Mee eens / Enigszins mee eens / Neutraal / Enigszins mee oneens / Mee oneens / N.v.t. 

Op de vereniging staat plezierbeleving en ontwikkeling op persoonlijk en sociaal vlak centraal. 

 

De vereniging hanteert een trainersvisie voor alle trainers, waarbij positieve coaching (4 inzichten over trainerschap) centraal staat. 

Deze trainersvisie is gedeeld met de trainers in de club. Iedere trainer binnen de club weet volgens welke meetlat kinderen 

begeleid moeten worden en de vereniging bewaakt de visie en maakt deze regelmatig bespreekbaar bij de trainers 

Op de vereniging wordt weinig tot geen ongewenst gedrag vertoond. 

 

De club monitort en bewaakt de omgangsregels die gelden binnen de vereniging. Indien er sprake is van ongewenst gedrag is er 

binnen de club een commissie/verantwoordelijke die dit direct aanpakt. Indien er een ongewenste situatie is, dan wordt dit 

geregistreerd en bekeken of deze situatie volgende keer vermeden kan worden. 

Vrijwilligers en leden gaan op een positieve manier met elkaar om. 

Het is voor iedereen op de vereniging duidelijk hoe ze zich behoren te gedragen. 

 

Er is een positieve cultuur binnen de club die omschreven/gevisualiseerd en bekend is bij de leden. Deze cultuur en kernwaarden 

zijn zichtbaar op de accommodatie en op de website/social media en worden jaarlijks door trainers in de teams bespreekbaar 

gemaakt. In commissievergaderingen staat dit ook op de agenda om te bespreken. 

Binnen de vereniging wordt consequent omgegaan met ongewenst gedrag. 

 

Binnen de vereniging weet iedereen wat het gewenste gedrag betekent en welke consequenties er zijn indien men ongewenst 

gedrag vertoont. Er zijn personen of een commissie die zich bezig houden met (on)gewenst gedrag en het uitvoeren van 

correctieve maatregelen wanneer nodig. 

De vereniging is een omgeving waarin alle leden en bezoekers zich veilig voelen om zichzelf te kunnen zijn en niet worden 

buitengesloten. 

 

Op de vereniging is duidelijk zichtbaar dat iedereen welkom is ongeacht afkomst, geaardheid etc. Verder communiceert de club 

regelmatig de visie op inclusiviteit en diversiteit op social media, website en/of nieuwsbrieven. De vereniging heeft als beleid dat 

trainers en coaches meerdere malen per seizoen dit thema bespreken binnen hun team(s). 

De vereniging is een omgeving waarin alle leden en bezoekers zich veilig voelen om zichzelf te kunnen zijn en niet worden 

buitengesloten. 

 

De vereniging laat zien dat iedereen welkom is (bijv. met een regenboogvlag). Verder communiceert de club regelmatig de visie op 

inclusiviteit en diversiteit op social media, website en/of nieuwsbrieven. De vereniging heeft als beleid dat trainers en coaches 

meerdere malen per seizoen dit thema bespreken binnen hun team(s). 

Op de vereniging hebben mensen oog voor elkaars welzijn binnen en buiten de vereniging. 

Leden en vrijwilligers kunnen binnen de vereniging terecht om hun problemen en/of zorgen bespreekbaar te maken. 

 

De vereniging heeft minimaal één vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging. Ieder lid weet waar hij of zij de gegevens van 

deze contractpersoon kan vinden.  De vertrouwenscontactpersoon is regelmatig zichtbaar en benaderbaar op de sportlocatie 

aanwezig als bekend gezicht om zich daar uitsluitend met deze functie bezig te houden. 

Wij geven een actief vervolg aan de zorgsignalen van onze leden en vrijwilligers om het welzijn te bewaken (bijvoorbeeld door 

externe partijen of netwerken te betrekken). 

 

De vereniging werkt daarbij samen met Rotterdam Sportsupport en lokale welzijnspartijen om te zorgen dat zorgsignalen goed 

opgepakt worden. Vanuit de vereniging wordt ook meegedaan aan workshops of bijscholingen en laat zich adviseren en 

ondersteunen bij complexe vraagstukken op de vereniging. 

 

38 Heeft de vereniging behoefte aan ondersteuning op deze onderwerpen? 

Nee 

Ja, namelijk 

 

  



39 

Verenigingen kunnen meerdere maatregels introduceren om zichzelf te versterken op het thema ‘Veilig sportklimaat’. 

Hieronder volgen enkele maatregels die verenigingen kunnen inzetten. Bij diverse stellingen is aanvullende uitleg te 

vinden wat betreft de verwachting rondom het desbetreffende onderwerp. Mogelijk is niet elke maatregel van 

toepassing of passend voor de club. Kunt u aangeven in hoeverre deze maatregels worden ingezet op de club? 

Antwoordopties: De vereniging heeft dit gerealiseerd / De vereniging is met dit onderwerp bezig of wil hier op korte 

termijn mee aan de slag / Dit onderwerp heeft op dit moment geen prioriteit / N.v.t. 

Het bestuur heeft een duidelijke visie op een veilig sportklimaat. 

 

De visie is niet alleen opgesteld/gevisualiseerd, maar tevens gedeeld met de vrijwilligers en leden op de club. Binnen de vereniging 

wordt de visie ook zichtbaar uitgedragen door onder meer het bestuur. Binnen de vereniging wordt zichtbaar gewerkt aan het 

creëren van een veilig sportklimaat. 

Er is een aannamebeleid voor vrijwilligers (die werken met jeugd en/of mensen met een beperking). 

 

Het aannamebeleid wordt tevens uitgevoerd door bijvoorbeeld intakegesprekken te voeren (ook al is de persoon al bekend binnen 

de vereniging) of referentiechecks te doen bij andere organisaties. Binnen de vereniging is iemand aangewezen die erop toeziet 

dat het aannamebeleid wordt uitgevoerd. 

Er is een gedragscode opgesteld voor vrijwilligers die werken met jeugd en/of mensen met een beperking. 

 

De gedragscode wordt besproken met de vrijwilligers en mogelijk ondertekend. Verder is er iemand (of meerdere personen) 

verantwoordelijk gemaakt binnen de vereniging die er op toeziet dat er volgens de gedragscode wordt gewerkt. 

Wij hebben, als aanvulling op de statuten, huisregels/gedragsregels/ verenigingsregels opgesteld. 

 

Deze regels zijn zichtbaar op het complex en/of de website van de vereniging en worden met regelmaat besproken met vrijwilligers 

en nieuwe leden. Binnen de vereniging zijn een of meerdere personen aangewezen die erop toezien dat de afgesproken regels 

nageleefd worden. 

Wij hebben een waarden- en normenbeleid opgesteld. 

 

Het waarden- en normenbeleid bevat tevens preventieve maatregels en in het beleid staat omschreven wat te doen bij de 

verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. Binnen de vereniging zijn personen of een commissie aangewezen die de 

preventieve en correctieve maatregelen uitvoeren. 

Er is aandacht voor de opleiding en ontwikkeling van trainers. 

 

Trainers krijgen niet alleen ondersteuning aangeboden op technisch vlak maar ook op pedagogisch en didactisch vlak. Voor de 

ontwikkeling van trainers wordt zowel intern (bijv. trainersbegeleider of -coördinator) als extern (bijv. bond of Sportsupport) 

geschakeld. Verder is er iemand aangewezen die er op toeziet dat er voldoende aandacht is voor de ontwikkeling van trainers. 

Er is aandacht voor het thema ouderbetrokkenheid. 

 

Er wordt aandacht besteedt aan het welkom heten van nieuwe jeugdleden en hun ouders/verzorgers. Om de ouders mee te nemen 

in de vereniging wordt vooraf het gesprek gevoerd maar ook gedurende het jaar door bijvoorbeeld ouderavonden en ouder-kind 

activiteiten georganiseerd om de betrokkenheid te vergroten. Er is een vast aanspreekpunt voor de ouders en iemand binnen de 

vereniging die toeziet op de ouderbetrokkenheid. 

Er is een aanspreekpunt of vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging waar vrijwilligers, leden en ouders/verzorgers terecht 

kunnen met vragen over of problemen met de sociale veiligheid op de club en daarbuiten. 

 

Deze persoon is bekend bij de leden en vrijwilligers en zijn of haar gegevens zijn makkelijk te vinden op de website en/of het 

clubgebouw. De vertrouwenscontactpersoon heeft de opleiding VCP van NOC*NSF gevolgd en maakt gebruik van bijscholing door 

Sportsupport. De VCP is regelmatig zichtbaar en benaderbaar aanwezig op het complex 

Vrijwilligers die werken met jeugd en/of leden met een beperking zijn in het bezit van een VOG. 

 

De vereniging verplicht al haar trainers en begeleiders die werken met jeugd of mensen met een beperking een geldig VOG te 

kunnen overleggen. Bestuursleden zijn ook in het bezit van een geldig VOG, passend bij de functie en taken. Binnen de club is er 

iemand die erop toeziet dat het werken met de VOG’s wordt uitgevoerd. 

Er is binnen de vereniging aandacht voor het onderwerp seksuele intimidatie en/of misbruik. 

 

Seksuele intimidatie en/of misbruik is als onderwerp op genomen in het beleid van de club, zoals de gedragscode en het waarden- 

en normenbeleid. Er worden diverse preventieve maatregelen genomen ter voorkoming van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Er is een stappenplan of protocol voor als er toch seksueel grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt op de club of met personen 

betrokken bij de club. 



Wij hebben oog voor eventuele problemen van (de thuissituatie van) jeugdleden. 

 

Trainers en begeleiders zijn geïnformeerd over de werkwijze bij mogelijke problemen van jeugdleden. Zij hebben een 

informatiebijeenkomst/cursus/training gevolgd over het signaleren en omgaan van zorgsignalen. Verder is er iemand of meerdere 

personen binnen de vereniging die weten wat te doen met zorgsignalen over de leden en zien toe dat hier voldoende aandacht 

voor is 

Wij hebben contact met partijen in de wijk omtrent de sociale veiligheid van jeugdleden. 

 

De vereniging weet wie (welke professional) uit de wijk kan helpen als ze aanlopen tegen lastig gedrag van jeugdleden of als er 

een signaal is dat er iets aan de hand zou kunnen zijn met de jeugdige (zoals wijkteams of wijkagent). De vereniging werkt samen 

met pedagogen van Rotterdam Sportsupport en heeft vaste contactpersonen bij lokale welzijnspartijen. 

Er is binnen de vereniging aandacht voor het onderwerp discriminatie en inclusie. 

 

Er wordt op de vereniging geen onderscheid gemaakt, iedereen is welkom ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke 

gezindheid, seksuele voorkeur, ras, handicap of geslacht. Discriminatie is als onderwerp opgenomen in het beleid van de club. Er 

is een stappenplan of protocol voor wanneer personen betrokken bij de vereniging gediscrimineerd worden of zelf schuldig maken 

aan discriminatie 

 

40 Heeft de vereniging behoefte aan ondersteuning op deze onderwerpen? 

Nee 

Ja, namelijk 

 

41 
Hieronder volgen enkele stellingen die te maken hebben met het onderwerp ‘Accommodatie‘. In hoeverre bent u het 

eens met de stellingen? 

Antwoordopties: Mee eens / Enigszins mee eens / Neutraal / Enigszins mee oneens / Mee oneens / N.v.t. 

Het aantal zaaluren/velden/banen/baden waar wij gebruik van kunnen maken sluit aan op het huidige aantal leden en het 

verwachte aantal leden in de nabije toekomst. 

De kwaliteit van de beschikbare zalen/velden/banen/baden voldoet aan onze behoefte en de richtlijnen vanuit de sporttak. 

Het aantal kleedruimtes waar wij gebruik van kunnen maken sluit aan op het huidige aantal leden en het verwachte aantal leden in 

de nabije toekomst. 

De kwaliteit van de beschikbare kleedruimtes voldoet aan onze behoefte. 

De horecamogelijkheden (kantine, bar en keuken) waar wij gebruik van kunnen maken sluiten aan op het huidige aantal leden en 

het verwachte aantal leden in de nabije toekomst. 

De kwaliteit van de beschikbare horeca (kantine, bar en keuken) voldoet aan onze behoefte en wettelijke eisen. 

Het aantal overige ruimtes (zoals bestuurskamer) waar wij gebruik van kunnen maken sluit aan op het huidige aantal leden en het 

verwachte aantal leden in de nabije toekomst. 

De kwaliteit van de beschikbare overige ruimtes voldoet aan onze behoefte. 

De accommodatie is goed te bereiken en toegankelijk voor mensen met een beperking. 

 

42 Heeft de vereniging behoefte aan ondersteuning op deze onderwerpen? 

Nee 

Ja, namelijk 

 

  



43 

Verenigingen kunnen meerdere maatregels introduceren om zichzelf te versterken op het thema ‘Accommodatie’. 

Hieronder volgen enkele maatregels die verenigingen kunnen inzetten. Mogelijk is niet elke maatregel van toepassing 

of passend voor de club. Kunt u aangeven in hoeverre deze maatregels worden ingezet op de club? 

Antwoordopties: De vereniging heeft dit gerealiseerd / De vereniging is met dit onderwerp bezig of wil hier op korte 

termijn mee aan de slag / Dit onderwerp heeft op dit moment geen prioriteit / N.v.t. 

Wij werken met een meerjarenonderhoudsplan. 

Wij zijn zelf beheerder van de sportruimte of hebben goede afspraken op papier staan met de beheerder over het gebruik van de 

sportruimte. 

Onze sportruimtes worden, buiten het verenigingsaanbod, ook gebruikt voor andere doeleinden. 

De horecamogelijkheden (kantine, bar en keuken) en overige ruimtes van de accommodatie worden, buiten het 

verenigingsaanbod, ook gebruikt voor andere doeleinden. 

De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van regelmatig onderhoud en vervanging is belegd bij een persoon of commissie. 

De verantwoordelijkheid voor schoonmaak van de accommodatie is belegd bij een persoon of commissie of externe partij. 

Binnen de accommodatie zijn aanpassingen gedaan om de duurzaamheid (bijvoorbeeld energiebesparing) te vergroten. 

We zijn op de hoogte van de wetgeving rondom plasticreductie (zoals statiegeld en wegwerp plastic) en heeft hiervoor maatregelen 

genomen. 

Er is aandacht voor afvalpreventie en hiervoor zijn maatregelen genomen.  

Binnen de accommodatie zijn veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om onder meer diefstal en ongewenste bezoekers tegen te 

gaan. 

Er wordt gewerkt volgens de Hygiënecode voor de horeca. 

Wij zijn in staat om het assortiment aan te passen aan de behoeftes van de leden (bijvoorbeeld gezondere varianten). 

 

44 Heeft de vereniging behoefte aan ondersteuning op deze onderwerpen? 

Nee 

Ja, namelijk 

 

45 

Vanuit meerdere verenigingen zijn signalen gekomen dat zij zich zorgen maken over mogelijk stijgende 

energieprijzen en de problemen die dit met zich meebrengt. Maakt de vereniging zich hierover zorgen en 

hebben jullie hierbij ondersteuning nodig? 

 

46 Van welke partij worden de sportfaciliteiten (sportvelden/zalen/baden/banen) gehuurd? 

Vereniging is zelf eigenaar 

Sportbedrijf Rotterdam 

Stadsontwikkeling (Gemeente Rotterdam) 

Optisport 

Sportfondsen 

Vereniging sport in de buitenruimte 

Anders, namelijk: 

 

47 Van welke partij worden de kleedkamers gehuurd? 

Vereniging is zelf eigenaar 

Sportbedrijf Rotterdam 

Stadsontwikkeling (Gemeente Rotterdam) 

Optisport 

Sportfondsen 

Vereniging heeft geen kleedkamers 



Anders, namelijk: 

 

48 

Hiervoor hebben wij u vragen voorgelegd over verschillende onderwerpen m.b.t. de vitaliteit. Onderstaande 

stellingen hebben betrekking op deze onderwerpen. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens dan wel oneens bent 

met onderstaande stellingen? 

Antwoordopties: Mee eens / Enigszins mee eens / Neutraal / Enigszins mee oneens / Mee oneens / N.v.t. 

Het aantal leden is voldoende voor een toekomstbestendige vereniging. 

Wij hebben geen problemen bij het organiseren van (sport)activiteiten voor onze leden en weten in te spelen op kansen en 

bedreigingen. 

Wij kennen geen financiële problemen die het voortbestaan in gevaar kunnen brengen. 

Er zijn voldoende vrijwilligers binnen de vereniging om de taken goed uit te voeren. 

Wij hebben een veilig en positief sportklimaat voor alle leden en bezoekers. 

De accommodatie voldoet voor nu en in de nabije toekomst aan de behoefte van de vereniging. 

 

49 

Hiervoor hebben wij u vragen voorgelegd over verschillende onderwerpen m.b.t. de vitaliteit. Onderstaande 

stellingen hebben betrekking op deze onderwerpen. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens dan wel oneens bent 

met onderstaande stellingen? 

Antwoordopties: Mee eens / Enigszins mee eens / Neutraal / Enigszins mee oneens / Mee oneens / N.v.t. 

De vereniging is welwillend en heeft het vermogen om aanpassingen te doen wat in de inrichting en processen van de organisatie 

ten behoeve van het toekomstig bestaan. 

De vereniging heeft parallel aan de dagelijkse zaken voldoende focus op de toekomst van de vereniging. 

De vereniging biedt haar vrijwilligers voldoende ruimte en hulpmiddelen om de organisatie te ontwikkelen voor toekomstige 

uitdagingen. 

De vereniging staat er voor open en is in staat om veranderingen aan te brengen in het huidige sportaanbod en nevenactiviteiten 

voor de leden ten behoeve van veranderende behoeftes. 

De vereniging is bereid en bezig om het huidige aanbod uit te breiden en/of nieuwe dingen te proberen om meer (nieuwe) 

doelgroepen te bereiken (bijvoorbeeld door inzet van technologische ontwikkelingen en flexibele lidmaatschappen). 

 

50 Heeft de vereniging behoefte aan ondersteuning op deze onderwerpen? 

Nee 

Ja, namelijk 

 

51 

Een vitale vereniging heeft volgens Rotterdam Sportsupport de basis op orde op de zes pijlers; leden/aanbod, 

organisatie, financiën, vrijwilligers, veilig sportklimaat en accommodatie. 

 

De sportvereniging van de toekomst is een vereniging die zich aan kan passen aan de eisen van de huidige tijd en 

aan de wensen van leden en van mensen die willen sporten en van organisaties die met hen willen samenwerken. 

Met andere woorden: een toekomstbestendige vereniging doet wat past bij de leden en werkt vraaggericht en 

ondernemend. 

 

In hoeverre bent u het eens dan wel oneens met de volgende stellingen: 

Antwoordopties: Mee eens / Enigszins mee eens / Neutraal / Enigszins mee oneens / Mee oneens / N.v.t. 

De vereniging is in zijn totaliteit vitaal te noemen. 

De vereniging is in zijn totaliteit toekomstbestendig te noemen. 

 

52 Kunt u aangeven wat volgens u de belangrijkste doelstellingen zijn van de vereniging voor de komende 3 jaar? 

 

53 Welke knelpunten spelen op dit moment bij de vereniging waar nog geen ondersteuning op plaats vindt? 

 

  



54 

Het tweede deel van het onderzoek is afgerond. Nu volgt het derde en laatste deel waarin we u verschillende 

vragen willen voorleggen over de gevolgen van het coronavirus en de algemene tevredenheid over de inzet 

van Rotterdam Sportsupport. 

 

55 

Het coronavirus heeft de afgelopen twee jaar diverse beperkingen met zich meegebracht in het organiseren 

van de sportactiviteiten. Inmiddels is er weer meer mogelijk, maar de maatregelen hebben op veel 

verenigingen een grote impact gehad. Zo zijn sommige verenigingen in financiële problemen gekomen en 

hebben diverse clubs te maken gehad met een terugloop in het aantal leden, het contact met leden en 

vrijwilligers was verminderd etc. 

 

Terugkijkend op de afgelopen twee jaar; welke impact heeft het virus voornamelijk op jullie vereniging gehad?  

 

56 
Hoe gaat het nu met de vereniging na corona? Zijn er bijvoorbeeld financiële problemen ontstaan die nog niet 

verholpen zijn of moeten er nieuwe leden geworven worden om het ledenaantal weer op peil te krijgen? 

 

57 

In hoeverre heeft de vereniging om gedurende de coronaperiode niet in de financiële problemen te komen geld 

moeten aanspreken dat  oorspronkelijk een andere bestemming had? Stonden er bijvoorbeeld investeringen of 

andere uitgaven gepland die nu zijn uitgesteld of is er anderszins ingebroken op de reserves? 

 

58 Geef één algemeen rapportcijfer voor uw algehele tevredenheid over Rotterdam Sportsupport, tussen 1 en 10. 

Antwoordopties: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 

 

55 Geef aan op welke punten Rotterdam Sportsupport volgens u, haar dienstverlening nog verder kan verbeteren. 

 

56 

U staat op het punt de vragenlijst af te ronden. Dit is de laatste mogelijkheid om uw antwoorden nog te 

wijzigen. Zodra u op verder drukt, wordt het onderzoek afgesloten en krijgt u de antwoorden per mail 

toegestuurd. Door op verder te klikken geeft u tevens akkoord dat Rotterdam Sportsupport en de gemeente 

Rotterdam inzage hebben in de ingevulde antwoorden in het onderzoek. 

 


