
 

 

 

 

 

 

 

 

KNSB Verenigingsmonitor 2021-2022 

 

  



 

Onderdeel 1: Visie en strategie  

 

Bestuur en commissies 

1) Hoe zijn de verschillende beleidsterreinen en thema's belegd binnen jouw vereniging?* 

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk per beleidsterrein. 

 

Dit is niet 

belegd of 

niet van 

toepassing 

Dit is 

belegd 

in het 

bestuur 

Dit is 

belegd in 

een 

commissie 

Dit is belegd bij 

één persoon 

(buiten bestuur 

of commissie) 

Accommodatie [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  

Arbitrage, jury of officials [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  

AVG [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  

Communicatie [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  

Duurzaamheid [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  

Financiën [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  

Gezondere sportomgeving [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  

Inclusiviteit [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  

Interne organisatie (structuur en 

opbouw) 

[ ]  [ ]  [ ]  [ ]  

Ledenbehoud [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  

Ledenwerving [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  

Samenwerking met andere 

organisaties 

[ ]  [ ]  [ ]  [ ]  

Sociaal veilige sportomgeving [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  

Sponsoring [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  

Sporttechnisch beleid [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  

Top- en prestatiesport [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  

Vrijwilligers [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  



 

Strategie en beleidsplannen 

2) In welke mate zijn de onderstaande situaties van toepassing binnen jouw vereniging?* 

 
Helemaal 

niet mee 

eens 

Niet mee 

eens 

Mee 

eens 

Helemaal 

mee eens 

Niet van 

toepassing 

De vereniging beschikt 

over een duidelijke én 

uitgeschreven missie 

en visie voor de lange 

termijn 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

De uitvoering van het 

beleid wordt 

gemonitord en 

geëvalueerd: hoe staat 

het er voor en moeten 

er zaken anders? 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Het bestuur betrekt 

volwassen leden bij het 

maken van beleid 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Het bestuur betrekt 

jeugdleden bij het 

maken van beleid 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

 

Focusgebieden 

3) Welke vijf beleidsterreinen en thema's zijn op dit moment het meest van belang voor 

jouw vereniging?* 

Sleep de beleidsterreinen in de linker kolom op volgorde van belangrijkheid in de rechter kolom. Het beleidsterrein dat 

het meest belangrijk is zet je bovenaan, het beleidsterrein dat het minst belangrijk is zet je onderaan. Er dienen vijf 

onderwerpen in de rechter kolom terecht te komen. 

 ________Accommodatie 

________Arbitrage, jury of officials 

________AVG 

________Communicatie 

________Duurzaamheid 

________Financiën 

________Gezondere sportomgeving 

________Inclusiviteit 

________Interne organisatie (structuur en 

opbouw) 

________Ledenbehoud 

________Ledenwerving 

________Samenwerking met andere organisaties 

________Sociaal veilige sportomgeving 

________Sponsoring 

________Sporttechnisch beleid 

________Top- en prestatiesport 

________Tucht 

________Vrijwilligers 



 

Statuten 

4) Wanneer zijn de statuten van jouw vereniging voor het laatst gewijzigd?* 

( ) Minder dan 2 jaar geleden 

( ) 2 tot 5 jaar geleden 

( ) 5 tot 10 jaar geleden 

( ) 10 tot 20 jaar geleden 

( ) Meer dan 20 jaar geleden 

 

5) Zijn de huidige statuten goedgekeurd door de KNSB?* 

( ) Ja 

( ) Nee 

 

6) Vul hier eventueel jouw nadere toelichting of opmerkingen bij het onderzoek 'Visie & Strategie' 

in. 

 

 

  



 

Onderdeel 2: Ledenbeleid 

 

Ledenbeleid: algemeen 

7) Uit hoeveel leden bestaat jouw vereniging?* 

Het gaat hierbij om alle leden, ongeacht of leden de sport recreatief of als wedstrijdsport beoefenen. We bedoelen hier 

NIET de donateurs en/of mensen die alleen een natuurijsabonnement afnemen. 
_________________________________________________ 

8) Hoeveel leden tot en met 17 jaar telt jouw vereniging?* 

Het gaat hierbij om alle leden, ongeacht of leden de sport recreatief of als wedstrijdsport beoefenen. We bedoelen hier 

NIET de donateurs en/of mensen die alleen een natuurijsabonnement afnemen. 
_________________________________________________ 

 

9) Hoeveel leden van 18 jaar en ouder telt jouw vereniging?* 

Het gaat hierbij om alle leden, ongeacht of leden de sport recreatief of als wedstrijdsport beoefenen. We bedoelen hier 

NIET de donateurs en/of mensen die alleen een natuurijsabonnement afnemen. 
_________________________________________________ 

10) Welke leeftijdsgroepen kunnen terecht bij jouw vereniging?* 

Vink de vakjes aan van de doelgroepen waarvoor er aanbod is op jouw vereniging. Het gaat er daarbij niet om of deze 

doelgroepen nu ook daadwerkelijk op jouw vereniging rondlopen, het gaat er om dat de mogelijkheid er is. Reguliere 

verenigingen kunnen dus alle vakjes aan vinken. Studentenverenigingen, jeugdverenigingen of seniorenverenigingen 

kunnen een selectie maken. Als alle leeftijdsgroepen welkom zijn op jouw vereniging, hoef je alleen de laatste 

antwoordoptie aan te vinken. 
  

[ ] Personen t/m 5 jaar 

[ ] Personen 6 t/m 9 jaar 

[ ] Personen 10 t/m 17 jaar 

[ ] Personen 18 t/m 24 jaar 

[ ] Personen 25 t/m 34 jaar 

[ ] Personen 35 t/m 44 jaar 

[ ] Personen 45 jaar en ouder 

[ ] Alle leeftijdsgroepen 

 

Ledenbeleid: huidige leden en stoppende leden 

11) Werkt jouw vereniging aan het behoud van leden?* 

( ) Hier werken we niet aan 

( ) Hier werken we ad hoc aan 

( ) We werken aan een plan of (vaste) planning 

( ) Hier werken we aan op basis van een plan of (vaste) planning 



 

12) Monitort jouw vereniging minimaal één keer per seizoen de wensen en behoeften 

van leden ten aanzien van plezier, voldoening en de mate waarin leden zich thuis 

voelen op de vereniging?* 

( ) Ja, wij voeren regelmatig gesprekken met (groepen van) leden om hier inzicht in te krijgen 

( ) Ja, wij houden dit bij via een enquête of vragenlijst 

( ) Ja, anders namelijk: _________________________________________________* 

( ) Nee 

13) Gaan jullie ook aan de slag met de uitkomsten van deze monitoring?* 

( ) Ja, bij eventuele aandachtspunten zoeken we naar een structurele oplossing 

( ) Ja, bij eventuele aandachtspunten proberen we dit adhoc op te lossen 

( ) Nee 

14) Wordt er systematisch nagegaan wat de belangrijkste redenen zijn dat leden hun 

lidmaatschap beëindigen?* 

( ) Ja, wij voeren een gesprek met alle leden die stoppen om hier inzicht in te krijgen 

( ) Ja, wij houden dit bij via een enquête, vragenlijst of exitformulier 

( ) Ja, anders namelijk: _________________________________________________* 

( ) Nee 

 

Ledenbeleid: nieuwe leden 

15) Werkt jouw vereniging aan het werven van leden?* 

( ) Hier werken we niet aan 

( ) Hier werken we ad hoc aan 

( ) We werken aan een plan of (vaste) planning 

( ) Hier werken we aan op basis van een plan of (vaste) planning 

16) Hoe heet jouw vereniging nieuwe leden welkom?* 

[ ] Introductiemail of welkomstmail 

[ ] Informatieboekje 

[ ] Voorlichtingsbijeenkomst: informatief ingestoken (hoe werkt het op de vereniging?) 

[ ] Welkomstbijeenkomst: gezellig ingestoken (kennismaking en leuke activiteiten) 

[ ] Eén op één gesprek 

[ ] Introductietraining(en) 

[ ] Wij doen hier niet zo veel aan 

[ ] Anders, namelijk: _________________________________________________* 

 



 

Ledenbeleid: sportaanbod 

17) Welke takken van de schaats-/skatesport biedt jullie vereniging aan (als training en/of 

wedstrijdaanbod)?* 

[ ] Inlineskaten 

[ ] Kunstrijden 

[ ] Langebaan 

[ ] Marathon 

[ ] Schoonrijden 

[ ] Shorttrack 

18) Welke type trainingen biedt jouw vereniging aan?* 

[ ] Conditietraining (droogtraining) op veld of 

in de zaal 

[ ] IJstraining 

[ ] Fietstraining 

[ ] Krachttraining 

[ ] Off ice-training anders (bijv. voor 

kunstrijden) 

[ ] Skate- / skeelertraining 

19) Hoe belangrijk is de wedstrijdsport voor jouw vereniging?* 

( ) Heel onbelangrijk 

( ) Onbelangrijk 

( ) Belangrijk 

( ) Heel belangrijk 

20) Stimuleert jouw vereniging deelname aan wedstrijden?* 

( ) Ja, we stimuleren wedstrijddeelname actief 

( ) Nee, maar alle informatie is te vinden op onze website 

( ) Nee, we stimuleren dit niet 

21) Wat is de verwachting ten opzichte van aantal wedstrijdsporters voor het seizoen 2022-2023 

(Inlineskate seizoen 2022)*?* 

( ) Aantal wedstrijdsporters zal sterk afnemen 

( ) Aantal wedstrijdsporters zal licht afnemen 

( ) Aantal wedstrijdsporters zal gelijk blijven 

( ) Aantal wedstrijdsporters zal licht groeien 

( ) Aantal wedstrijdsporters zal sterk groeien 

( ) We hebben geen idee hoe het wedstrijdsporters zich zal gaan ontwikkelen 

 

  



 

Ledenbeleid: ledengroei en wachtlijsten 

22) Wat is de verwachting ten opzichte van het ledenaantal voor het seizoen 2022-2023 

(Inlineskate seizoen 2022)*?* 

( ) Aantal leden zal sterk afnemen 

( ) Aantal leden zal licht afnemen 

( ) Aantal leden zal gelijk blijven 

( ) Aantal leden zal licht groeien 

( ) Aantal leden zal sterk groeien 

( ) We hebben geen idee hoe het ledenaantal zich zal gaan ontwikkelen 

23) Heeft jouw vereniging een wachtlijst of ledenstop voor bepaalde leeftijdscategorieën of 

groepen?* 

( ) Ja 

( ) Nee 

24) Heeft jouw vereniging een wachtlijst of ledenstop voor leden t/m 17 jaar?* 

( ) Ja, we hebben een ledenstop EN houden een wachtlijst bij 

( ) Ja, we hebben een ledenstop MAAR houden geen wachtlijst bij 

( ) Nee 

25) Heeft jouw vereniging een wachtlijst of ledenstop voor leden van 18 jaar en ouder?* 

( ) Ja, we hebben een ledenstop EN houden een wachtlijst bij 

( ) Ja, we hebben een ledenstop MAAR houden geen wachtlijst bij 

( ) Nee 

26) Vul hier eventueel jouw nadere toelichting of opmerkingen bij het onderzoek 'Ledenbeleid' in. 

 

 

  



 

Onderdeel 3: Sporttechnische zaken 

Sporttechnisch: algemeen 

27) Werkt jouw vereniging aan beleid voor trainer/coaches?* 

Denk bij beleid aan, in hoeverre worden trainers, trainer/coaches en/of coaches begeleid en opgeleid op de 

vereniging? En wat zijn de ontwikkelmogelijkheden binnen de vereniging? Is er bijvoorbeeld structureel budget voor 

opleidingen? 
  

( ) Hier werken we niet aan 

( ) Hier werken we ad hoc aan 

( ) We werken aan een plan of (vaste) planning 

( ) Hier werken we aan op basis van een plan of (vaste) planning 

28) Werkt jouw vereniging aan sporttechnisch beleid?* 

In welke mate is er sprake van een (doorlopende) leerlijn? In hoeverre is duidelijk hoe sporters worden beoordeeld en 

ingedeeld? Is er duidelijk wie welke verantwoordelijkheid heeft? 
  

( ) Hier werken we niet aan 

( ) Hier werken we ad hoc aan 

( ) We werken aan een plan of (vaste) planning 

( ) Hier werken we aan op basis van een plan of (vaste) planning 

Beschikt jouw vereniging in het seizoen 2021-2022 (Inlineskate seizoen 2022) over actieve 

trainers, trainer/coaches en coaches?* 

• Trainer/coaches zijn personen die zowel training geven als coachen. Zij vervullen dus zowel tijdens de 

training als de wedstrijd een rol; 

 Ja Nee 

Trainer/coaches (x)  ( )  

 

  



 

Inlineskaten 

 

Sporttechnisch: aantal trainer/coaches inlineskaten 

29) Hoeveel trainer/coaches zijn er in het skateseizoen 2022 binnen jouw vereniging actief?* 

Tel hierbij alle trainers en eventuele coaches mee, het maakt hierbij niet uit aan wie ze training geven of wie ze 

coachen, of ze opgeleid zijn en of ze betaald worden. 
 _________________________________________________ 

32) Hoeveel trainer/coaches per opleidingscategorie zijn er in het skateseizoen 2022 

actief op jouw vereniging?* 

Trainer/coaches zijn personen die training geven of coachen. Als een trainer/coach meerdere opleidingen heeft 

afgerond, tel deze trainer/coach dan mee bij de hoogst genoten opleiding. Vul elke trainer/coach per discipline dus 

maar één keer in. Vergeet niet om het aantal trainer/coaches zonder opleiding ook in te vullen. 
________Trainers/coaches zonder opleiding 

________Trainers/coaches met een opleiding van de vereniging 

________Trainers/coaches met een niveau 1-opleiding 

________Trainers/coaches met een niveau 2-opleiding 

________Trainers/coaches met een niveau 3-opleiding 

________Trainers/coaches met een niveau 4-opleiding 

________Trainers/coaches met een niveau 5-opleiding 

________Trainers/coaches met een opleiding van een andere partij 

33) Hoeveel verdienen de trainer/coaches gemiddeld bruto per uur in het skateseizoen 2022?* 

Als er in een bepaalde categorie geen trainer/coaches actief zijn, laat het vak dan leeg. Vul dan géén nul in. Zijn er wel 

trainer/coaches actief in een categorie en verdienen de trainer/coaches niks, vul dan wél nul in. Rond af op hele 

getallen. 
  

Trainer/coaches zonder opleiding: _______________________________________ 

Trainer/coaches met een opleiding van de vereniging: _____________________________ 

Trainer/coaches met een niveau 1-opleiding: ____________________________________ 

Trainer/coaches met een niveau 2-opleiding: ______________________________________ 

Trainer/coaches met een niveau 3-opleiding: ___________________________________ 

Trainer/coaches met een niveau 4-opleiding: ____________________________________ 

Trainer/coaches met een niveau 5-opleiding: __________________________________ 

Trainer/coaches met een opleiding van een andere partij: ________________________ 

34) Biedt jouw vereniging proactief begeleiding aan voor trainers/coaches?* 

Hieronder verstaan wij het begeleiden van (beginnende) trainers. 
( ) Ja 

( ) Nee 



 

Shorttrack 

38) Hoeveel trainer/coaches zijn er in het seizoen 2021-2022 binnen jouw 

vereniging actief?* 

Tel hier alle trainers en eventuele coaches mee, het maakt hierbij niet uit aan wie ze training geven of wie ze coachen, 

of ze opgeleid zijn en of ze betaald worden. 
  

42) Hoeveel trainer/coaches per opleidingscategorie zijn er in het seizoen 2021-2022 actief op 

jouw vereniging?* 

Trainer/coaches zijn personen die training geven of coachen. Als een trainer/coach meerdere opleidingen heeft 

afgerond, tel deze trainer/coach dan mee bij de hoogst genoten opleiding. Vul elke trainer/coach per discipline dus 

maar één keer in. Vergeet niet om het aantal trainer/coaches zonder opleiding ook in te vullen. 

 

________Trainers/coaches zonder opleiding 

________Trainers/coaches met een opleiding van de vereniging 

________Trainers/coaches met een niveau 1-opleiding 

________Trainers/coaches met een niveau 2-opleiding 

________Trainers/coaches met een niveau 3-opleiding 

________Trainers/coaches met een niveau 4-opleiding 

________Trainers/coaches met een niveau 5-opleiding 

________Trainers/coaches met een opleiding van een andere partij 

43) Hoeveel verdienen de trainer/coaches gemiddeld bruto per uur in het seizoen 2021-2022?* 

Als er in een bepaalde categorie geen trainer/coaches actief zijn, laat het vak dan leeg. Vul dan géén nul in. Zijn er wel 

trainer/coaches actief in een categorie en verdienen de trainer/coaches niks, vul dan wél nul in. Rond af op hele 

getallen. 
  

Trainer/coaches zonder opleiding: _______________________________________ 

Trainer/coaches met een opleiding van de vereniging: _____________________________ 

Trainer/coaches met een niveau 1-opleiding: ____________________________________ 

Trainer/coaches met een niveau 2-opleiding: ______________________________________ 

Trainer/coaches met een niveau 3-opleiding: ___________________________________ 

Trainer/coaches met een niveau 4-opleiding: ____________________________________ 

Trainer/coaches met een niveau 5-opleiding: __________________________________ 

Trainer/coaches met een opleiding van een andere partij: ________________________ 

44) Biedt jouw vereniging proactief begeleiding aan voor trainers/coaches?* 

Hieronder verstaan wij het begeleiden van (beginnende) trainers. 
( ) Ja 

( ) Nee 

 



 

Kunstrijden 

48) Hoeveel trainer/coaches zijn er in het seizoen 2021-2022 binnen jouw vereniging actief?* 

Tel hier alle trainers en eventuele coaches mee, het maakt hierbij niet uit aan wie ze training geven of wie ze coachen, 

of ze opgeleid zijn en of ze betaald worden. 
_________________________________________________ 

52) Hoeveel trainer/coaches per opleidingscategorie zijn er in het seizoen 2021-2022 actief op 

jouw vereniging?* 

Trainer/coaches zijn personen die training geven of coachen. Als een trainer/coach meerdere opleidingen heeft 

afgerond, tel deze trainer/coach dan mee bij de hoogst genoten opleiding. Vul elke trainer/coach per discipline dus 

maar één keer in. Vergeet niet om het aantal trainer/coaches zonder opleiding ook in te vullen. 

 

________Trainers/coaches zonder opleiding 

________Trainers/coaches met een opleiding van de vereniging 

________Trainers/coaches met een niveau 1-opleiding 

________Trainers/coaches met een niveau 2-opleiding 

________Trainers/coaches met een niveau 3-opleiding 

________Trainers/coaches met een niveau 4-opleiding 

________Trainers/coaches met een niveau 5-opleiding 

________Trainers/coaches met een opleiding van een andere partij 

53) Hoeveel verdienen de trainer/coaches gemiddeld bruto per uur in het seizoen 2021-2022?* 

Als er in een bepaalde categorie geen trainer/coaches actief zijn, laat het vak dan leeg. Vul dan géén nul in. Zijn er wel 

trainer/coaches actief in een categorie en verdienen de trainer/coaches niks, vul dan wél nul in. Rond af op hele 

getallen. 
Trainer/coaches zonder opleiding: _______________________________________ 

Trainer/coaches met een opleiding van de vereniging: _____________________________ 

Trainer/coaches met een niveau 1-opleiding: ____________________________________ 

Trainer/coaches met een niveau 2-opleiding: ______________________________________ 

Trainer/coaches met een niveau 3-opleiding: ___________________________________ 

Trainer/coaches met een niveau 4-opleiding: ____________________________________ 

Trainer/coaches met een niveau 5-opleiding: __________________________________ 

Trainer/coaches met een opleiding van een andere partij: ________________________ 

54) Biedt jouw vereniging proactief begeleiding aan voor trainers/coaches?* 

Hieronder verstaan wij het begeleiden van (beginnende) trainers. 
( ) Ja 

( ) Nee 

 

 



 

Langebaan/marathon 

58) Hoeveel trainer/coaches zijn er in het seizoen 2021-2022 binnen jouw vereniging actief?* 

Tel hier alle trainers en eventuele coaches mee, het maakt hierbij niet uit aan wie ze training geven of wie ze coachen, 

of ze opgeleid zijn en of ze betaald worden. 
  

_________________________________________________ 

62) Hoeveel trainer/coaches per opleidingscategorie zijn er in het seizoen 2021-2022 actief op 

jouw vereniging?* 

Trainer/coaches zijn personen die training geven of coachen. Als een trainer/coach meerdere opleidingen heeft 

afgerond, tel deze trainer/coach dan mee bij de hoogst genoten opleiding. Vul elke trainer/coach per discipline dus 

maar één keer in. Vergeet niet om het aantal trainer/coaches zonder opleiding ook in te vullen. 
  

________Trainers/coaches zonder opleiding 

________Trainers/coaches met een opleiding van de vereniging 

________Trainers/coaches met een niveau 1-opleiding 

________Trainers/coaches met een niveau 2-opleiding 

________Trainers/coaches met een niveau 3-opleiding 

________Trainers/coaches met een niveau 4-opleiding 

________Trainers/coaches met een niveau 5-opleiding 

________Trainers/coaches met een opleiding van een andere partij 

63) Hoeveel verdienen de trainer/coaches gemiddeld bruto per uur in het seizoen 2021-2022?* 

Als er in een bepaalde categorie geen trainer/coaches actief zijn, laat het vak dan leeg. Vul dan géén nul in. Zijn er wel 

trainer/coaches actief in een categorie en verdienen de trainer/coaches niks, vul dan wél nul in. Rond af op hele 

getallen. 
Trainer/coaches zonder opleiding: _______________________________________ 

Trainer/coaches met een opleiding van de vereniging: _____________________________ 

Trainer/coaches met een niveau 1-opleiding: ____________________________________ 

Trainer/coaches met een niveau 2-opleiding: ______________________________________ 

Trainer/coaches met een niveau 3-opleiding: ___________________________________ 

Trainer/coaches met een niveau 4-opleiding: ____________________________________ 

Trainer/coaches met een niveau 5-opleiding: __________________________________ 

Trainer/coaches met een opleiding van een andere partij: ________________________ 

Trainer/coaches met een opleiding van een andere partij: 

_________________________________________________ 

64) Biedt jouw vereniging proactief begeleiding aan voor trainers/coaches?* 

Hieronder verstaan wij het begeleiden van (beginnende) trainers. 
  

( ) Ja 

( ) Nee 



 

Sporttechnisch: technisch management 

68) Heeft jouw vereniging een technisch coördinator, technisch manager of technisch directeur?* 

Een technisch coördinator begeleidt trainers en coaches op het veld of op de baan en daarbuiten. Een technisch 

manager begeleidt trainers en coaches op het veld of op de baan en daarbuiten en heeft een adviserende rol over 

beleid. Een technisch directeur begeleidt trainers en coaches op het veld of op de baan en daarbuiten en stelt beleid 

op en zet dit uit.  

Een vrijwilliger krijgt niet betaald óf krijgt niet meer betaald dan de vrijwilligersvergoeding. Deze bedraagt voor iemand 

van 21 jaar of ouder maximaal €5,- per uur, maximaal €180,- per maand én maximaal €1800,- per jaar. De 

vrijwilligersvergoeding voor iemand jonger dan 21 jaar bedraagt maximaal €2,75 per uur, maximaal €180 per maand 

én maximaal €1800,- per jaar. Is één van de drie bedragen hoger de vrijwilligersvergoeding, dan is diegene een 

betaalde kracht. 

 Ja, dit is een betaalde 

kracht 

Ja, dit is een 

vrijwilliger 
Nee 

Technisch coördinator [ ]  [ ]  [ ]  

Technisch manager [ ]  [ ]  [ ]  

Technisch directeur [ ]  [ ]  [ ]  

 

Sporttechnisch: arbitrage, jury, officials 

69) Werkt jouw vereniging aan arbitrage-, jury- of officialbeleid?* 

( ) Hier werken we niet aan 

( ) Hier werken we ad hoc aan 

( ) We werken aan een plan of (vaste) planning 

( ) Hier werken we aan op basis van een plan of (vaste) planning 

70) Biedt jouw vereniging proactief begeleiding aan voor scheidsrechters, juryleden of officials?* 

( ) Ja 

( ) Nee 

71) Besteedt jouw vereniging proactief aandacht aan opleidingsmogelijkheden voor 

scheidsrechters, juryleden of officials?* 

( ) Ja 

( ) Nee 

72) Vul hier eventueel jouw nadere toelichting of opmerkingen bij het onderdeel 'Sporttechnische 

zaken' in. 

____________________________________________  

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/werken-als-vrijwilliger/vrijwilligersvergoedingen/vrijwilligersvergoedingen#:~:text=In%202022%20krijgt%20u%20een%20vergoeding%20van%20maximaal%20%E2%82%AC%202,%3A%20%E2%82%AC%201.700)%20per%20jaar.


 

Onderdeel 4: Sociaal veilige sportomgeving 

73) Werkt jouw vereniging aan het tegengaan van wangedrag?* 

Is het op jouw vereniging duidelijk wat er gebeurt als een melding van wangedrag binnen komt? Wie behandelt dit, 

voert gesprek met betrokkene(n) en legt sanctie op?  
  

( ) Hier werken we niet aan 

( ) Hier werken we ad hoc aan 

( ) We werken aan een plan of (vaste) planning 

( ) Hier werken we aan op basis van een plan of (vaste) planning 

74) Werkt jouw vereniging aan een sociaal veilige sportomgeving?* 

Onder een sociaal veilige omgeving voor leden en bezoekers verstaan we een omgeving zonder pesten, (seksuele) 

intimidatie en discriminatie. 
  

( ) Hier werken we niet aan 

( ) Hier werken we ad hoc aan 

( ) We werken aan een plan of (vaste) planning 

( ) Hier werken we aan op basis van een plan of (vaste) planning 

75) Hoe is de cultuur en sfeer van jouw vereniging wat betreft sociale veiligheid?* 

( ) Er zijn voorvallen waar gebrek aan sociale veiligheid de sfeer negatief beïnvloedt. Mensen 

worden niet altijd aangesproken op het ongepaste gedrag. 

( ) Er wordt meestal op een sociaal veilige manier met elkaar omgegaan. Als een voorval zich 

voordoet, worden betrokkenen hier achteraf op aangesproken. 

( ) Wij spreken elkaar proactief aan op het gebied van sociale veiligheid. Het zichtbare resultaat is 

een positieve sfeer. 

76) Heeft jouw vereniging gedragsregels?* 

( ) Nee, die hebben we niet 

( ) Ja, maar we doen hier niet actief iets mee richting onze leden 

( ) Ja, die hebben we en we dragen die actief uit naar onze leden 

77) Stelt jouw vereniging een 'verklaring omtrent gedrag' (VOG) verplicht voor onderstaande 

groepen?* 

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het verleden van iemand geen bezwaar vormt voor het vervullen van een 

specifieke taak of functie in de samenleving.  

 Ja Gedeeltelijk Nee 

Trainers ( )  ( )  ( )  



 

Trainer/coaches ( )  ( )  ( )  

Coaches ( )  ( )  ( )  

Scheidsrechters, juryleden of officials ( )  ( )  ( )  

Andere vrijwilligers of betaalde krachten ( )  ( )  ( )  

78) Doet jouw vereniging een referentiecheck bij de aanname van trainers en coaches?* 

Onder een referentiecheck verstaan we het controleren van de achtergrond van een nieuwe trainer of coach. Dit kan 

door op basis van het cv contact op te nemen met verenigingen uit het verleden waar de trainer of coach actief is 

geweest.  
  

( ) Ja 

( ) Nee 

79) Heeft jouw vereniging een vertrouwenscontactpersoon?* 

( ) Ja, we hebben één of meerdere eigen vertrouwenscontactperso(o)n(en) 

( ) Ja, we hebben één of meerdere vertrouwenscontactperso(o)n(en) via de bond of gemeente 

( ) Ja, we delen één of meerdere vertrouwenscontactperso(o)n(en) met andere sportverenigingen 

( ) Nee 

80) Vul hier eventueel jouw nadere toelichting of opmerkingen bij het onderdeel 'Sociaal veilige 

sportomgeving' in.  

____________________________________________  

____________________________________________  

  



 

Onderdeel 5: Accommodatie 

 

Accommodatie: eigendom en faciliteiten 

81) Van hoeveel sportaccommodaties of -complexen maakt jouw vereniging gebruik?* 

Met sportaccommodatie of sportcomplex doelen we op het gehele complex waar je gebruik van maakt. Het gehele 

complex bestaat uit clubhuis, kleedkamers en velden, zalen en/of banen. Half overdekte 400m-banen worden gezien 

als buitensportaccommodatie. 
  

 Eén Twee Drie 

Vier 

of 

meer 

Niet van 

toepassing 

Buitensportaccommodatie ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Binnensportaccommodatie ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

82) Van welke type accommodaties maakt jouw vereniging gebruik?* 

[ ] Inlineskate- / skeelerbaan of piste 

[ ] Kunstijsbaan 30x60m 

[ ] Kunstijsbaan rondbaan (220 - 400m baan) 

[ ] Andere binnensport accommodatie 

[ ] Andere buitensport accommodatie 

[ ] Clubhuis 

83) Op welke kunstijsbanen 30x60m (ijshockeybanen) zijn jullie actief?* 

[ ] Alkmaar 

[ ] Amsterdam 

[ ] Breda 

[ ] Den Bosch 

[ ] Den Haag 

[ ] Deventer 

[ ] Dordrecht 

[ ] Enschede 

[ ] Eindhoven 

[ ] Geleen 

[ ] Groningen 

[ ] Haarlem 

[ ] Heerenveen 

[ ] Hoorn 

[ ] Leeuwarden 

[ ] Leiden 

[ ] Nijmegen 

[ ] Rotterdam 

[ ] Tilburg 

[ ] Utrecht 

[ ] Zoetermeer 

 

84) Op welke 400m-kunstijsbaan/-banen zijn jullie actief?* 

[ ] Alkmaar 

[ ] Amsterdam 

[ ] Breda 

[ ] Den Haag 

[ ] Deventer 

[ ] Dordrecht 

[ ] Enschede 

[ ] Eindhoven 

[ ] Geleen 

[ ] Groningen 

[ ] Haarlem 

[ ] Heerenveen 

[ ] Hoorn 

[ ] Leeuwarden 

[ ] Leiden 

[ ] Nijmegen 

[ ] Rotterdam 

[ ] Tilburg 

[ ] Utrecht 

 



 

85) Bij wie ligt het eigendom van de (hoofd)sportaccommodatie of -complex waar 

jouw vereniging gebruik van maakt?* 

Vul hieronder per onderdeel van de (hoofd)sportaccommodatie in wie het in bezit heeft of eigenaar is.  

• Per onderdeel is het mogelijk om meerdere antwoorden aan te kruisen. Dit is bijvoorbeeld van toepassing 

wanneer jouw vereniging meerdere velden, zalen of banen heeft waarbij het eigenaarschap bij het ene veld, 

zaal of baan bij de gemeente ligt en bij het andere veld, zaal of baan bij de vereniging zelf; 
• Mocht jouw vereniging beschikken over een blaashal waarbij gebruik wordt gemaakt van het clubhuis en de 

kleedkamers van de buitensportaccommodatie, dan vul je dezelfde antwoorden in bij 'clubhuis en 

kleedkamers buitensportaccommdoatie' en 'clubhuis en kleedkamers binnensportaccommodatie'. 

 Onszelf 

Aparte 

(eigendoms)

stichting 

Gemeente 

Een 

andere 

partij of 

organisatie 

Niet van 

toepassing 

Buitensportaccommodatie: 

clubhuis 

[ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  

Buitensportaccommodatie: 

kleedkamers 

[ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  

Buitensportaccommodatie: 

velden of banen 

[ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  

Binnensportaccommodatie: 

clubhuis of kantine 

[ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  

Binnensportaccommodatie: 

kleedkamers 

[ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  

Binnensportaccommodatie: 

zalen of banen 

[ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  

86) Welke van de volgende faciliteiten biedt de (hoofd)sportaccommodatie of -complex van jouw 

vereniging?* 

[ ] Busvervoer van of naar accommodatie 

georganiseerd 

[ ] Buurthuisfunctie 

[ ] Fitnessruimte 

[ ] Fysiotherapie of sportverzorger 

[ ] Huiswerkbegeleiding 

[ ] Horeca 

[ ] Inspeelveldje(s) of gedeeltelijk(e) veld(en) 

[ ] Kinderopvang 

[ ] Speeltuin 

[ ] Sportshop 

[ ] Werk-, huiswerk- of vergaderruimtes 

[ ] Anders, namelijk: ___________________* 

[ ] Geen enkele 

 

  



 

Accommodatie: capaciteit, kwaliteit en onderhoud 

87) Biedt jouw (hoofd)accommodatie altijd voldoende beschikbare capaciteit?* 

Deze vraag heeft betrekking op de 30x60 baan. 
Kan jouw vereniging op de accommodatie terecht wanneer jullie dit graag willen? Krijgen jullie de uren toegewezen die 

jullie graag willen hebben? 
  

 Capaciteit is 

altijd toereikend 

Capaciteit is niet 

altijd toereikend 

Buitensportaccommodatie: clubhuis ( )  ( )  

Buitensportaccommodatie: kleedkamers ( )  ( )  

Buitensportaccommodatie: velden of banen ( )  ( )  

Binnensportaccommodatie: clubhuis of kantine ( )  ( )  

Binnensportaccommodatie: kleedkamers ( )  ( )  

Binnensportaccommodatie: zalen of banen ( )  ( )  

88) Biedt jouw (hoofd)accommodatie altijd voldoende beschikbare capaciteit?* 

Deze vraag heeft betrekking op de 220 - 400 m baan. 
Kan jouw vereniging op de accommodatie terecht wanneer jullie dit graag willen? Krijgen jullie de uren toegewezen die 

jullie graag willen hebben? 
  

 Capaciteit is 

altijd toereikend 

Capaciteit is niet 

altijd toereikend 

Buitensportaccommodatie: clubhuis ( )  ( )  

Buitensportaccommodatie: kleedkamers ( )  ( )  

Buitensportaccommodatie: velden of banen ( )  ( )  

Binnensportaccommodatie: clubhuis of kantine ( )  ( )  

Binnensportaccommodatie: kleedkamers ( )  ( )  

Binnensportaccommodatie: zalen of banen ( )  ( )  

 

  



 

89) Hoe beoordeel je de kwaliteit van de (hoofd)sportaccommodatie of -complex waar 

jouw vereniging gebruik van maakt?* 

Deze vraag heeft betrekking op de 30x60 baan. 

 Heel 

slecht 
Slecht Goed 

Heel 

goed 

Buitensportaccommodatie: clubhuis ( )  ( )  ( )  ( )  

Buitensportaccommodatie: kleedkamers ( )  ( )  ( )  ( )  

Buitensportaccommodatie: velden of banen ( )  ( )  ( )  ( )  

Binnensportaccommodatie: clubhuis of kantine ( )  ( )  ( )  ( )  

Binnensportaccommodatie: kleedkamers ( )  ( )  ( )  ( )  

Binnensportaccommodatie: zalen of banen ( )  ( )  ( )  ( )  

90) Hoe beoordeel je de kwaliteit van de (hoofd)sportaccommodatie of -complex waar 

jouw vereniging gebruik van maakt?* 
Deze vraag heeft betrekking op de 200 - 400 m baan. 

 Heel 

slecht 
Slecht Goed 

Heel 

goed 

Buitensportaccommodatie: clubhuis ( )  ( )  ( )  ( )  

Buitensportaccommodatie: kleedkamers ( )  ( )  ( )  ( )  

Buitensportaccommodatie: velden of banen ( )  ( )  ( )  ( )  

Binnensportaccommodatie: clubhuis of kantine ( )  ( )  ( )  ( )  

Binnensportaccommodatie: kleedkamers ( )  ( )  ( )  ( )  

Binnensportaccommodatie: zalen of banen ( )  ( )  ( )  ( )  

 

91) Vul hier eventueel jouw nadere toelichting of opmerkingen bij het onderdeel 'Accommodatie' 

in.  

____________________________________________  

____________________________________________  

 

 



 

Onderdeel 6: Vrijwilligers en betaalde krachten 

 

Vrijwilligers: beleid 

92) Werkt jouw vereniging aan het werven van vrijwilligers?* 

( ) Hier werken we niet aan 

( ) Hier werken we ad hoc aan 

( ) We werken aan een plan of (vaste) planning 

( ) Hier werken we aan op basis van een plan of (vaste) planning 

93) Werkt jouw vereniging aan het behoud van vrijwilligers?* 

( ) Hier werken we niet aan 

( ) Hier werken we ad hoc aan 

( ) We werken aan een plan of (vaste) planning 

( ) Hier werken we aan op basis van een plan of (vaste) planning 

94) In hoeverre worden vrijwilligers betrokken bij het vaststellen van hun eigen takenpakket?* 

( ) We vullen vacatures zonder te vragen naar wensen 

( ) We vragen eenmalig naar wensen en vullen op basis daarvan vacatures in 

( ) We vragen jaarlijks naar wensen en vullen op basis daarvan vacatures in of passen het 

takenpakket aan 

95) Monitort jouw vereniging minimaal één keer per seizoen de mate waarin vrijwilligers plezier 

hebben en zich gewaardeerd voelen?* 

( ) Ja, wij voeren regelmatig gesprekken met (groepen van) vrijwilligers om hier inzicht in te krijgen 

( ) Ja, wij houden dit bij via een enquête of vragenlijst 

( ) Ja, anders namelijk: _________________________________________________* 

( ) Nee 

 

  



 

Vrijwilligers: aantal 

96) Beschikt jouw vereniging momenteel over voldoende vrijwilligers?* 

( ) We hebben (meer dan) genoeg vrijwilligers: we kunnen alle gewenste portefeuilles bezetten en 

taken verdelen 

( ) We hebben voldoende vrijwilligers: we kunnen de 'basis' portefeuilles bezetten en taken 

verdelen maar zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor andere portefeuilles en extra taken 

( ) We hebben te weinig vrijwilligers: we kunnen zelfs de 'basis' portefeuilles niet bezetten en 

taken niet verdelen 

97) Hoeveel vrijwilligers zijn er in het seizoen 2021-2022 binnen jouw vereniging actief?* 

 
Let op: niet iedereen die betaald krijgt is een betaalde kracht! 
 
Onder vrijwilligers verstaan we alle mensen die niet betaald krijgen, alleen een onkostenvergoeding ontvangen óf wel 

betaald krijgen maar waarbij het bedrag binnen de vrijwilligersvergoeding valt. De vrijwilligersvergoeding bedraagt voor 

iemand van 21 jaar of ouder maximaal €5,- per uur, maximaal €180,- per maand én maximaal €1800,- per jaar. De 

vrijwilligersvergoeding voor iemand jonger dan 21 jaar bedraagt maximaal €2,75 per uur, maximaal €180 per maand 

én maximaal €1800,- per jaar. 
  

_________________________________________________ 

 

Betaalde krachten: aantal en beleid 

98) Zijn er in het seizoen 2021-2022 (inlineskateseizoen 2022) betaalde krachten binnen jouw 

vereniging actief die meer betaald krijgen dan de maximale vrijwilligersvergoeding?* 

De vrijwilligersvergoeding bedraagt voor iemand van 21 jaar of ouder maximaal €5,- per uur, maximaal €180,- per 

maand én maximaal €1800,- per jaar. De vrijwilligersvergoeding voor iemand jonger dan 21 jaar bedraagt maximaal 

€2,75 per uur, maximaal €180 per maand én maximaal €1800,- per jaar. 
( ) Ja 

( ) Nee 

99) Hoeveel betaalde krachten zijn er in het seizoen 2021-2022 

(inlineskateseizoen 2022) binnen jouw vereniging actief? * 

_________________________________________________ 

100) Hoeveel betaalde krachten zijn er in het seizoen 2021-2022 (inlineskateseizoen 2022) 

binnen jouw vereniging actief per categorie?* 

Sportspecifiek:  trainers, coaches, scheidrechters, technisch management, wedstrijdsecretaris; 

Niet-sportspecifiek: verenigingsmanager, vrijwilligerscoördinator, onderhoud en schoonmaak, barpersoneel, 

enzovoorts. 

________Aantal betaalde krachten dat zich bezig houdt met sportspecifieke zaken 

________Aantal betaalde krachten dat zich bezig houdt met niet-sportspecifieke zaken 

________Aantal betaalde krachten dat zich bezig houdt met zowel sportspecifieke als niet-sportspecifieke 

zaken 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/werken-als-vrijwilliger/vrijwilligersvergoedingen/vrijwilligersvergoedingen#:~:text=In%202022%20krijgt%20u%20een%20vergoeding%20van%20maximaal%20%E2%82%AC%202,%3A%20%E2%82%AC%201.700)%20per%20jaar.
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/werken-als-vrijwilliger/vrijwilligersvergoedingen/vrijwilligersvergoedingen#:~:text=In%202022%20krijgt%20u%20een%20vergoeding%20van%20maximaal%20%E2%82%AC%202,%3A%20%E2%82%AC%201.700)%20per%20jaar.


 

101) Hoe worden de volgende groepen betaald?* 

Vink per groep aan hoe de betaling plaatsvindt. Per groep zijn er meerdere antwoorden mogelijk. Wanneer (een deel 

van) een bepaalde groep geen betaling (meer dan de vrijwilligersvergoeding) ontvangt, kies dan voor 'niet van 

toepassing: worden niet betaald en/of krijgen vrijwilligersvergoeding'.  
  

 

Zelfstan

dige met 

modelov

ereenko

mst 

Zelfstandi

ge zonder 

modelove

reenkoms

t 

Loonad

ministr

atie 

Via 

opgave 

belasting

dienst 

(IB47) 

Via de 

buurtsportc

oach-

regeling 

Niet van 

toepassing: 

worden niet 

betaald of krijgen 

vrijwilligersvergoed

ing 

Coaches [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  

Scheidsrechters, 

juryleden of officials 

[ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  

Sporters [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  

Trainers [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  

Trainer/coaches [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  

Technisch 

coördinator, 

technisch manager 

of technisch 

directeur 

[ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  

Verenigingsmanager [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  

Overig personeel [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  

102) Met wat voor soort contracten wordt er gewerkt binnen de vereniging?* 

Vink per groep aan met wat voor soort contract er gewerkt wordt. Per groep zijn er meerdere antwoorden mogelijk.  
  

 Tijdelijk Vast 

Coaches [ ]  [ ]  

Scheidsrechters, juryleden of officials [ ]  [ ]  

Sporters [ ]  [ ]  

Technisch coördinator, technisch manager of technisch directeur [ ]  [ ]  

Trainers [ ]  [ ]  

Trainer/coaches [ ]  [ ]  



 

Verenigingsmanager [ ]  [ ]  

Overig personeel [ ]  [ ]  

103) Wie voert de loonadministratie?* 

( ) Wij zelf 

( ) Administratiekantoor 

( ) Sportservice bureau 

( ) Anders, namelijk: _________________________________________________* 

 

104) Vul hier eventueel jouw nadere toelichting of opmerkingen bij het onderdeel 'Vrijwilligers en 

betaalde krachten' in.  

____________________________________________  

____________________________________________  

 

 

  



 

Onderdeel 7: Maatschappelijke impact 

 

Maatschappelijke impact: duurzaamheid 

105) Werkt jouw vereniging aan duurzaamheid?* 

Onder duurzaamheid verstaan we het uitvoeren van projecten die door besparing en vergroening een positief 

milieueffect hebben op het organiseren en beleven van de sport, zowel intern als extern.  
  

( ) Hier werken we niet aan 

( ) Hier werken we ad hoc aan 

( ) We werken aan een plan of (vaste) planning 

( ) Hier werken we aan op basis van een plan of (vaste) planning 

106) Op welke manier is jouw vereniging bezig met duurzaamheid?* 

[ ] Afval en recycling 

[ ] Chemievrij beheer 

[ ] Duurzaam watergebruik 

[ ] Energiebesparing: isolatie 

[ ] Energiebesparing: LED 

[ ] Energiebesparing: zonnepanelen 

[ ] Recycling van materialen (bijvoorbeeld hergebruik zand) 

[ ] Anders, namelijk: _________________________________________________* 

 

Maatschappelijke impact: gezondheid 

107) Werkt jouw vereniging aan de gezondheid van leden?* 

Onder het werken aan de gezondheid van leden verstaan we het hebben van aandacht voor verantwoord alcohol 

gebruik, een rookvrije omgeving en het bieden van gezonde alternatieven in het clubhuis. 
  

( ) Hier werken we niet aan 

( ) Hier werken we ad hoc aan 

( ) We werken aan een plan of (vaste) planning 

( ) Hier werken we aan op basis van een plan of (vaste) planning 

  



 

108) In hoeverre zet jouw vereniging zich in voor verantwoord alcoholgebruik op jouw 

vereniging?* 

[ ] 0.0 op de tap 

[ ] Alcoholvrij bier of wijn is goedkoper dan bier of wijn met alcohol 

[ ] We verkopen geen pitchers of meters bier 

[ ] Wij schenken geen alcohol 

[ ] Elke barvrijwilliger heeft de IVA gedaan (online e-learning over alcohol en ID’s) 

[ ] Onze vereniging is in bezit van twee personen met een Verklaring Sociale Hygiene 

[ ] Onze vereniging heeft openings- en schenktijden 

[ ] Onze vereniging heeft schenktijden afgestemd op de aanwezigheid van minderjarigen 

[ ] Onze vereniging heeft een apart alcoholbeleid bij feesten en toernooien 

[ ] Op momenten dat er alcohol geschonken wordt zijn eventuele minderjarige barvrijwilligers daar 

niet bij betrokken 

[ ] Onze vereniging vraagt standaard om ID (bijvoorbeeld door middel van ID-scanner) 

109) In hoeverre heeft jouw vereniging een anti-rookbeleid?* 

( ) Onze vereniging heeft geen rookbeleid of rookrestricties 

( ) Onze vereniging is enkel rookvrij bij activiteiten voor de jeugd 

( ) Onze vereniging is gedeeltelijk rookvrij: tussen bepaalde tijdstippen mag er niet gerookt 

worden 

( ) Onze vereniging is gedeeltelijk rookvrij: op bepaalde delen van het complex mag niet gerookt 

worden 

( ) Onze vereniging is geheel rookvrij 

110) In hoeverre biedt jouw vereniging gezonde (eet)alternatieven aan in het clubhuis?* 

( ) (Bijna) geen gezondere keuzes 

( ) Ongeveer een derde is een gezondere keuze 

( ) Ongeveer twee derde is een gezondere keuze 

( ) (Bijna) alleen gezondere keuze 

 

  



 

Maatschappelijke impact: inclusiviteit 

111) Werkt jouw vereniging aan inclusiviteit op de vereniging?* 

Onder inclusiviteit verstaan we het welkom heten van verschillende doelgroepen (zowel leden als vrijwilligers) 

waardoor er op de vereniging een mix van diverse mensen ontstaat. Denk hierbij aan arm en rijk, jong en oud en 

verschillende nationaliteiten, religies en seksuele geaardheid. 
  

( ) Hier werken we niet aan 

( ) Hier werken we ad hoc aan 

( ) We werken aan een plan of (vaste) planning 

( ) Hier werken we aan op basis van een plan of (vaste) planning 

112) Heeft jouw vereniging een aanbod voor mensen met een beperking?* 

Onder mensen met een beperking verstaan we in dit verband mensen met een motorische beperking (al dan niet rolstoelgebonden), een 

verstandelijke beperking of een zintuiglijke beperking (blind, slechtsziend, doof en slechthorend). 
  

( ) Nee 

( ) Nee, maar we overwegen het wel 

( ) Ja, voor zover deze sporters mee kunnen doen met de andere trainingsgroepen 

( ) Ja, we hebben voor deze sporters een apart aanbod georganiseerd 

113) Voor welke doelgroep(en) biedt jouw vereniging een apart aanbod? 

[ ] Lichamelijke beperking 

[ ] Verstandelijke beperking 

[ ] Zintuigelijke beperking 

114) Vul hier eventueel jouw nadere toelichting of opmerkingen bij het onderdeel 

'Maatschappelijke impact' in. 

____________________________________________  

____________________________________________  

  



 

Onderdeel 8: Samenwerkingen 

115) Met welk van de onderstaande type organisaties heeft jouw vereniging het afgelopen 

seizoen samengewerkt?* 

[ ] Andere vereniging(en) binnen mijn sport 

[ ] Andere vereniging(en) buiten mijn sport 

[ ] Bedrijven 

[ ] Buurt-, wijk- of welzijnsorganisatie(s) 

[ ] Buurtsportcoach of combinatiefunctionaris 

[ ] Commerciële dienstverlener(s) 

[ ] Gemeente(n) 

[ ] Gezondheids- en/of zorginstelling(en) 

[ ] Instelling(en) voor kunst en cultuur 

[ ] Jeugdorganisatie(s) 

[ ] Lokale en/of regionale sportra(a)d(en)/sportservice(s) 

[ ] Onderwijsinstelling(en): basisonderwijs 

[ ] Onderwijsinstelling(en): voortgezet onderwijs 

[ ] Onderwijsinstelling(en): vervolg onderwijs (mbo/hbo/wo) 

[ ] Sportbond(en) 

[ ] Sportscho(o)l(en) 

[ ] Voorschoolse of naschoolse opvang 

[ ] Andere instantie(s), namelijk: _________________________________________________* 

[ ] Geen enkele organisatie 

 

116) Vul hier eventueel jouw nadere toelichting of opmerkingen bij het 

onderdeel 'Samenwerkingen' in. 

____________________________________________  

____________________________________________  

  



 

Onderdeel 9: Financiën 

Financiën: contributie 

117) Over welke periode wordt de contributie geheven?* 

[ ] Per jaar 

[ ] Per half jaar 

[ ] Per kwartaal 

[ ] Anders, namelijk: _________________________________________________* 

118) Wat is de hoogte van de jaarlijkse contributie?* 

Het bedrag dat een lid (dus niet een donateur) van de verenigingen per jaar (of half jaar of kwartaal) betaalt voor het lidmaatschap van de 

vereniging. Dit is dus exclusief eventuele abonnementen of baankaarten voor de ijsbaan of aparte les- of trainingskosten. 
  

Leden t/m 12 jaar: _________________________________________________ 

Leden van 13 t/m 18 jaar: _________________________________________________ 

Leden van 19 jaar en ouder: _________________________________________________ 

119) Wat is de hoogte van de contributie per half jaar?* 

Het bedrag dat een lid (dus niet een donateur) van de verenigingen per jaar (of half jaar of kwartaal) betaalt voor het lidmaatschap van de 

vereniging. Dit is dus exclusief eventuele abonnementen of baankaarten voor de ijsbaan of aparte les- of trainingskosten. 
  

Leden t/m 12 jaar: _________________________________________________ 

Leden van 13 t/m 18 jaar: _________________________________________________ 

Leden van 19 jaar en ouder: _________________________________________________ 

120) Wat is de hoogte van de contributie per kwartaal?* 

Het bedrag dat een lid (dus niet een donateur) van de verenigingen per jaar (of half jaar of kwartaal) betaalt voor het lidmaatschap van de 

vereniging. Dit is dus exclusief eventuele abonnementen of baankaarten voor de ijsbaan of aparte les- of trainingskosten. 
  

Leden t/m 12 jaar: _________________________________________________ 

Leden van 13 t/m 18 jaar: _________________________________________________ 

Leden van 19 jaar en ouder: _________________________________________________ 

 

  



 

Financiën: sponsoring 

121) Werkt jouw vereniging aan sponsoring?* 

( ) Hier werken we niet aan 

( ) Hier werken we ad hoc aan 

( ) We werken aan een plan of (vaste) planning 

( ) Hier werken we aan volgens een plan of (vaste) planning 

122) Hoeveel verschillende sponsoren had jouw vereniging in het seizoen 2020-2021 

(inlineskateseizoen 2021)?* 

Tel bij het aantal sponsoren ook de partijen mee die in-kind een bijdrage leveren (zoals op basis van bartering of gratis 

aanleveren van zaken) én de leden van de businessclub. 
  

_________________________________________________ 

123) Had jouw vereniging in het seizoen 2020-2021 (inlineskateseizoen 2021) een 

hoofdsponsor?* 

De gegevens over de hoofdsponsor zijn essentieel voor een zo zuiver mogelijke benchmark en blijven anoniem. 
  

( ) Ja, onze hoofdsponsor was:: _________________________________________________ 

( ) Ja, wij hadden een hoofdsponsor maar houden deze graag anoniem 

( ) Nee, wij hadden geen hoofdsponsor 

124) Voor welk bedrag per seizoen sponsorde de hoofdsponsor in het seizoen 2020-2021 

(inlineskateseizoen 2021)? * 

 
De gegevens over de hoofdsponsor zijn essentieel voor een zo zuiver mogelijke benchmark en blijven anoniem. Als je 

het sponsorbedrag niet wilt invullen, pas dan het antwoord op de vorige vraag aan naar 'Ja, wij hadden een 

hoofdsponsor maar houden deze graag anoniem'. 
  

_________________________________________________ 

 

  



 

Financiën: inkomsten en uitgaven 

125) Hoe was de verhouding van inkomsten in het seizoen 2020-2021 

(inlineskateseizoen 2021) procentueel verdeeld?* 

Als jouw vereniging ook inkomsten uit baankaarten of baanabonnementen heeft staan, kun je dit aangeven bij de post 

"Losse verkoop/verhuur van producten". Eventuele coronacompensaties kun je meetellen bij 'Overig'.  
  

________Acties om geld op te halen voor de vereniging 

________Contributie 

________Sponsoring (inclusief sponsoring in natura of businessclub) 

________Horeca 

________Inschrijfgeld lidmaatschap 

________Evenementen en toernooien (bijvoorbeeld verkoop kaartjes enzovoorts) 

________Exploitatie buitensportacommodatie en clubhuis (bijvoorbeeld fysio of kinderopvang) 

________Exploitatie binnensportaccommodatie (bijvoorbeeld verhuur eigen zaal of baan) 

________Losse verkoop of verhuur van producten 

________Subsidie (bijvoorbeeld gemeentelijke of provinciale bijdragen) 

________Giften (particuliere bijdragen) 

________Overig 

Eventuele toelichting:  

126) Indien van toepassing: uit wat voor inkomsten bestaat de post 'Overig'? 

127) Hoe was de verhouding van uitgaven in het seizoen 2020-2021 (inlineskateseizoen 2021) 

procentueel verdeeld?* 

Als jouw vereniging ook uitgaven voor baankaarten of baanabonnementen heeft, kun je dit aangeven bij de post 

"Losse verkoop/verhuur van producten".  
  

________Aanschaf van materiaal 

________Administratiepakketten (waaronder ledenpakket) 

________Afdracht sportbond 

________Betaling van kader (inclusief vrijwilligersvergoedingen) 

________Binnensportaccommodatie (denk aan zaal- of baanhuur, afschrijvingen) 

________Buitensportaccommodatie (denk aan afschrijvingen, onderhoud, waterverbruik en verlichting) 

________Clubhuis en kleedkamer (denk aan energie, afschrijvingen, onderhoud, schoonmaak en reparatie) 

________Evenementen en toernooien 

________Horeca inkoop 

________Losse verkoop of verhuur van producten 

________Overig (bijvoorbeeld verzekeringen en communicatiekosten) 

Eventuele toelichting:  



 

128) Indien van toepassing: uit wat voor uitgaven bestaat de post 'Overig'? 

 

Financiën: resultaat en balans 

129) Wat is het resultaat van de afgelopen vijf jaar van jouw vereniging?* 

( ) Verlies: minimaal vijf procent meer kosten dan baten 

( ) Break-even 

( ) Winst: minimaal vijf procent meer baten dan kosten 

130) In welke mate zijn onderstaande situaties van toepassing binnen jouw vereniging?* 

 
Helemaal 

niet mee 

eens 

Niet 

mee 

eens 

Mee 

eens 

Helemaal 

mee 

eens 

De vereniging denkt bij het financieel beleid een 

aantal jaren vooruit 

( )  ( )  ( )  ( )  

De vereniging heeft (zonder reserveringen aan te 

spreken) altijd ruimte binnen haar begroting voor 

onverwachte uitgaven 

( )  ( )  ( )  ( )  

De laatste jaren ondervindt de vereniging steeds 

meer problemen met het innen van de 

contributies 

( )  ( )  ( )  ( )  

De vereniging weet eenvoudig nieuwe financiële 

middelen te vinden 

( )  ( )  ( )  ( )  

131) Vul hier eventueel jouw nadere toelichting of opmerkingen bij het onderdeel 'Financiën' in. 

____________________________________________  

 

 

  



 

Tot slot 

 

132) In hoeverre zou je andere verenigingen aanraden aan deze Verenigingsmonitor deel te 

nemen? 

( ) 0  ( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5  ( ) 6  ( ) 7  ( ) 8  ( ) 9  ( ) 10 

 

133) Heb je na het invullen van deze vragenlijst nog opmerkingen en/of vragen? 

____________________________________________  

 

134) Mochten we naar aanleiding van jullie antwoorden vragen hebben: met wie binnen de 

vereniging kunnen we dan het beste contact opnemen?* 

 
We vragen naar de contactgegevens zodat er contact gelegd kan worden gelegd over de antwoorden indien nodig. De 

gegevens worden alleen gebruikt voor verenigingsmonitor-doeleinden. 
  

Naam: _________________________________________________ 

E-mailadres: _________________________________________________ 

 

 

Dankjewel! 

 

 

 


