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Grafiek 1    Verschillende lidmaatschapsvormen en hun binding (Bron: PowerPoint presentatie, Boesmans 2008) 

 
 

 
Grafiek 2    Drempel en toegevoegde waarde verschillende lidmaatschapsvormen (Bron: PowerPoint presentatie, Boesmans 2008
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Tabel overzicht samenstelling ledenbestand 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1 Overzicht ledenbestand KNZB 2005-2006 per leeftijdscategorie (Bron: KNZB, 2007) 
 

2005 2006 Leeftijdscategorie 

Man Vrouw Man Vrouw 

6-12 jaar 32.818 35.807 29.132 32.272 

13-18 jaar 12.697 12.282 14.427 14.029 

19-24 jaar 5.046 4.515 5.467 4.986 

25-34 jaar 6.325 4.895 6.014 4.664 

35-49 jaar 11.093 9.340 11.484 9.164 

50-64 jaar 4.884 4.808 5.169 4.595 

>65 jaar 1.839 1.976 2.009 2.013 

Totaal 74.702 73.623 73.702 71.723 
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Voorbeeld interviewvragen 
 
Opbouw: Voorstellen � Stichting Golfsport � Aanpassing org. � Ongebonden Sporten 
 
Introductie:  
 
Topics:  
 

1) Ontwikkelingen golfsport 
- Verklaring van het stijgend aantal leden 
- Is het imago van de golfsport veranderd? 
- Wat zijn de ontwikkelingen voor wat betreft het aantal verenigingsleden? 

 
2) Bindingsvormen 

- Stichting Golfsport 
- Waarom past de NGF een andere bindingsvormen toe i.p.v. alleen traditionele vorm 
- Wat houdt de Stichting Golfsport precies in? 
- Wat zit is de inhoud van een lidmaatschap van de Stichting en waarin verschilt het met 

het verenigingslidmaatschap 
- Waarom wordt de bindingsvorm toegepast? 
- Wat zijn aandachtspunten in het aanbieden een andere vorm van binding? 
- Wat zijn de drempels?  
- Wat zijn de sterke- en zwakke punten? 
- Invloed op ledenaantallen? 

 
3) Implementatie 

- Hoe is de bindingsvorm geïmplementeerd binnen de huidige structuur? 
- Zou u dit nu anders aanpakken? 
- Waar moet op gelet worden wanneer dit type binding aanboden wordt? 
- Wat heeft de toevoeging van de Stichting betekend voor de NGF? 

 
4) Verantwoording 

- Hoe heeft de NGF deze vorm verantwoord richting haar verenigingen? 
- Wat zijn belangrijke aspecten in die verantwoording? 
- Wat zijn valkuilen? 
- Zou u een aantal sterke punten kunnen noemen van de Stichtingsvorm als lidmaatschap 

en ook eventueel een paar kritische punten? 
 

5) Ongebonden sporten 
- Hoe ziet u de ontwikkelingen binnen de golfsport? 
- Waarom sporten mensen ongebonden? 
- Welke trends liggen ten grondslag aan ongebonden sporten? 
- Onderscheid tussen individuele sporten en teamsporten? 
- Hoe staat u tegenover de opkomst van commerciële golfaanbieders? 
 

6) Individualisering 
- Definitie individualisering 
- Hoe heeft individualisering invloed op ledenaantallen? Of heeft het geen invloed? 
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Uitwerking interviews 

IInntteerrvviieeww  RR--11  ((DDhhrr..  BBooeessmmaannss))  
 
Interview Dhr. Boesmans 

Datum: 08 februari 2008 
Tijd: 08:10 uur 
Locatie: Huis van de Sport - Zwemzaal 
Duur: 50 minuten 
 
Jeroen, zou jij jezelf kunnen voorstellen? 
Mijn naam is Jeroen Boesmans. Ik ben oprichter van adviesbedrijf Creative Marketing consults, dat doe ik nu 
twee jaar en daarvoor heb ik een negental jaar bij VODW-Marketing gewerkt. Dáárvoor heb ik een 
bedrijfseconomische studie in Rotterdam gedaan. 
 
OK, en wat houden jou werkzaamheden precies in? 
Ik help eigenlijk bedrijven en sportorganisaties om echt vanuit goedonderbouwde strategische visie echt 
resultaten in de markt te boeken en dat kan inhouden dat zij meer omzet realiseren, hoge klanttevredenheid en in 
het geval van sportorganisaties meer leden aan zich proberen te binden.  
 
OK, het laatste is voor ons interessant. Het SMP-traject waar wij ook aan deel hebben genomen, 
kun jij dit iets nader toelichten? En jou rol daarin? 
Zo’n drie/vier jaar geleden zijn wij eigenlijk met NOC*NSF in gesprek gekomen als gevolg van onze rol met 
VODW.  Wij hebben nog daarvoor, eeuh, zijn wij heel nauw betrokken geweest met VODW bij de Hockeybond. 
Verder de sponsoring van de Hockeybond, dat doen zij ten dele gewoon in geld, maar ook eigenlijk eenzelfde doel 
in adviesuren, dus eigenlijk in natura. Dat betekent dat wij sinds 1997 eigenlijk betrokken zijn geweest bij de 
Hockeybond om eigenlijk de hockeysport op de kaart te zetten. Zoals jij weet is dat heel erg hard gegaan. Toen 
zaten wij rond de 100.00 leden, tegenwoordig tegen de 200.000 leden aan. En toen zijn wij drie/vier jaar geleden 
met NOC*NSF in gesprek geraakt om te kijken hoe  wij aan de ene kant de ervaringen bij de Hockeybond, maar 
ook gewoon het meer marktgericht werken en het bedrijfsmatig opereren en de ervaringen die VODW daarmee 
had, hoe kunnen wij dat nou toepasbaar maken op de sport. Daar is het hele SMP-traject uitgekomen en toen heb 
daar als projectleider gefungeerd en hebben in totaal zo’n zestig bonden echt een marketingvisie ontwikkeld.  
Waarbij zij hun doelstellingen hebben bepaald, welke doelgroepen zij zich op willen richten en met wat voor 
producten -en dienstverleningsconcepten zij die nieuwe leden willen binnen halen dan wel behouden houden. 
 
Ja, de KNZB is daar ingegaan met de doelgroep ongebonden sporters, zwemmers in ons geval. Wat 
versta jij onder ongebonden sporten? 
Het is eigenlijk een beetje een niet geheel een officieel wetenschappelijk goed gedefinieerde term. In feite waarom 
het zo gedefinieerd is dat de koepelorganisatie NOC*NSF heeft haar aangesloten bonden, waarbij de aangesloten 
verenigingen van de sportbonden uiteindelijk zijn aangesloten en de sporters die daar sporten. Dit definiëren wij 
in principe  als mensen die in georganiseerd verband sporten. Dus mensen die bijvoorbeeld bij tennissen zijn, bij 
een KNLTB vereniging tennissen en aangesloten zijn bij de KNLTB en de KNLTB dan weer aangesloten bij de 
NOC*NSF. Daarnaast heb je een hele grote in Nederland van mensen die wel actief met sporten bezig is, maar 
niet is aangesloten bij één van die verenigingen of die sportbonden die aangesloten zijn bij de NOC*NSF. Dat 
deel dat definiëren wij als ongebonden sporters en daarin zie ik eigenlijk drie groepen die je daarin nog kunt 
onderscheiden. Dat zijn, zoals ik die altijd noem, de ongebonden individuele sporters. Dat zijn mensen die 
gewoon lekker op hun eigen houtje of met vrienden sporten. Je ziet het heel bijvoorbeeld heel veel voorkomen in 
het hardlopen. Die gaan gewoon lekker trainen, lekker het bos in en hun rondje lopen of soms deelnemen aan 
wedstrijden, maar zijn verder helemaal nergens bij aangesloten. Een andere groep is de grijze leden. Dat zijn 
mensen die wel sporten bij een vereniging die aangesloten is bij een sportbond, maar die verder niet opgegeven 
wordt als lid bij die sportbond. Dus dat zie je bijvoorbeeld ook in het biljarten veel terugkomen, of je ziet het 
terugkomen bij tennisverenigingen. Maar je zult het ook bij zwemverenigingen zien gebeuren. Voor mensen die 
vaak op recreatief niveau sporten, dus niet deelnemen aan een competitie, maar wel de gezelligheid, charmes en 
sociale contacten van een vereniging waarderen. Zij, maar misschien in veel meer gevallen de verenigingen, 
heeft dan iets van; ‘nou, waarom zou ik die bondscontributie afdragen?’Scheelt mij een stukje op de begroting en 
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de leden vinden het helemaal niet erg. De derde groep, dat zijn eigenlijk echt heel erg georganiseerde sporters. 
Dat kan in verenigingsverband zijn maar dat kunnen ook georganiseerde competities zijn. Maar die 
verenigingen en competities zijn überhaupt niet aangesloten bij een bond. Bijvoorbeeld binnen volleybal zie je 
dat veel voorkomen, dat gewoon echt volledige competities georganiseerd worden met verenigingen en teams en 
alles erop en eraan. Maar dat  gewoon buiten de bond om gebeurt.  
 
Wat zijn volgens jou de redenen waarom mensen ongebonden sporten? 
Ik denk dat daar een aantal dingen aanzitten. Als je weer teruggaat naar die drie groepen die ik net benoemde is 
juist…bijvoorbeeld als je kijkt naar een sport als hardlopen, wat ik eigenlijk de ultieme sport vindt om 
ongebonden te beoefenen, wat daar gewoon heel erg in zit is een stuk flexibiliteit wat je hebt als je het niet binnen 
via bepaalde vereniging doet om die sport te beoefenen. Je kan gewoon in de openbare ruimte sporten, dus 
waarom zou jij je aansluiten bij een vereniging? Je kunt op elke tijdstip dat je wilt bijvroobeeld de 
hardloopschoenen aantrekken en je pakt een uurtje om te gaan sporten. Dus voor mij zit daar een stuk 
flexibiliteit die heel belangrijk is, dus niet vastzitten aan bepaalde verenigingstijden of dagen dat je er moet zijn. 
Extra verplichtingen hoef je niet te voldoen. Ik bedoel, je hoeft geen bardienst te draaien of andere 
vrijwilligerstaken die bij een vereniging om te hoek komt kijken. Daarmee kun je dus heel efficiënt sporten. 
Hardlopen kost mij dan een uur en tien minuten, vijf minuten of je schoenen aan te trekken en ook weer uit te 
trekken en klaar! 
 

Zie jij nog verschillen tussen individuele sporten en teamsporten? 
Ja, je ziet bij individuele sporten met name, wat ik net met hardlopen beschreef, eigenlijk mensen die gewoon op 
eigen houtje gaan sporten of met twee of drie vrienden. Of een groepje mensen. Je ziet dit bijvoorbeeld bij het 
fietsen. Bij het toerfietsen en het wielrennen zie je dit veel terugkomen. Als je dit dan vergelijkt met teamsporten, 
dan zie je dat bij teamsporten het ongebonden deel heel klein is. Ik denk dat het hockey daar een goed voorbeeld 
van is. Ik denk dat 95% van de mensen die echt actief met hockey bezig zijn, zullen lid zijn van de Hockeybond. 
Of wel je ziet eigenlijk de andere kant van de medaille, dat is eigenlijk die laatste groep, dat zijn die, noem het 
maar wilde competities, grijze verenigingen, dus mensen zich wel georganiseerd hebben maar op een ander 
verband sporten in competities of toernooien zoals die normaal door de sportbonden georganiseerd worden. Een 
heel duidelijk voorbeeld hiervan is volleybal. Maar je ziet het ook bijvoorbeeld in voetbal, in het zaalvoetbal zie je 
heel veel competities en teams die het op eigen houtje organiseren en niet aangesloten zijn bij de  bond. 
 

Het ongebonden sporten, heeft mijn inziens ook indirect invloed op het ledenaantal. Hoe zie jij die 
invloed op het ledenaantal? 
Het blijft redeneren vanuit wat je marktaandeel is binnen je eigen sport, dus hoeveel mensen beoefenen de sport 
en welk deel daarvan is er daarbij bij jou aangesloten? Het is een utopie om naar 100% marktaandeel te streven 
want dat lukt je toch niet. Wat ik denk dat je gewoon moet bedenken is dat je meer vanuit de consument moet 
denken. Kijk, mensen nemen om een gegeven moet een aankoopbeslissing van ‘ok, ik vind die sport leuk en als ik 
die sport dan leuk vind of ik heb het al een aantal jaren gedaan, hoe ga ik dit dan beoefenen?’ Welke product –
dienstverlening sluit het beste aan bij mijn behoefte? Dus als wij het bijvoorbeeld hebben over die teamsporten en 
kijken naar die wilde competities; mensen die kiezen maken op een gegeven moment de afweging waar zij die 
competitie gaan spelen. Ga ik dit via een competitie van de bond doen of ga ik dit doen via zo’n wilde competitie. 
Dan zit er vaak iets in die wilde competitie wat de mensen die beslissing laat nemen om dat te gaan doen. Dat 
kan zijn omdat een wilde competitie zegt; “uit en thuis spelen? Mooi niet! Wij hebben gewoon één hal waarin 
wij elke week of in de twee drie weken spelen”. Dus dit betekent dat hier geen reistijd is. Ik ben een kwartiertje bij 
mijn wedstrijd. Het kan ook zijn in tijdsbeslag. Voor heel veel sporten ben je heel je zaterdag kwijt. Je ziet dat er 
een aantal competities ontstaan die flexibeler zijn en zeggen; “Op dinsdag en woensdagavond kun jij een aantal 
wedstrijden spelen, ben je na twee uur klaar en ben je weer weg. Dus doorredenerend naar wat nu het invloed is 
op je ledenaantal. Dat je dus als bond puur vaststaat in datgene wat jij al tien twintig dertig veertig jaar doet en 
je houdt dus niet rekening met trends in de  markt die je ziet dat mensen misschien op een andere  manier gaan 
sporten en daarvoor een ander aanbod ontstaan. Dan zal het, wanneer je zelf niets aan het aanbod doet, dit effect 
hebben op je ledenaantal. 
 
In de stuurgroepvergadering van twee weken geleden noemde jij de term individualisering als 
mogelijke oorzaak, althans zo omschreef jij het. Wat versta jij onder individualisering? 
Het is een trend die heel veel gebruikt wordt en die is misschien ook wel echt te onderbouwen. Dat mensen meer 
naar zichzelf kijken en dat zij hun eigen belang boven het groepsbelang stellen. Ik zelf koppel daar altijd de term 
flexibilisering aan vast omdat ik denk dat mensen vanuit hun kern altijd groepsdieren zijn, alleen de manier 
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waarop zij met die groep omgaan is heel erg veranderd ten opzichte van twintig dertig jaar geleden. Ik heb eens 
een presentatie van iemand gezien die over de jeugd sprak. Hij zei ‘de waarden die de jeugd belangrijk vindt, die 
zijn niet veranderd’. Dus jeugd vindt nog steeds vriendjes en vriendinnetjes belangrijk , leuke dingen met elkaar 
doen, ervaringen uitwisselen al dat soort dingen vinden zij nog steeds leuk om te doen, alleen de manier waarop 
zij dat doen is compleet veranderd. Vroeger was dat je met een vriendenclubje gezamenlijk was en nu gebeurt dat 
via de digitale snelweg. Dat zie ik heel erg bij individualisering. Daarom vind ik individualisering op zich een 
hele gevaarlijke term, want mensen interpreteren dat soms dat iedereen alles alleen doet. Daar geloof ik per 
definitie niet in. Ik denk heel erg dat juist mensen altijd op zoek zijn naar mensen die op dezelfde manier zich 
voelen en leuke dingen met elkaar doen. Alleen de manier waarop zij dit doen is heel erg veranderd. Daarom 
koppel ik flexibilisering heel erg aan individualisering en geloof ik niet echt in de term individualisering. 
 
Toch zegt de KNZB dat individualisering ten grondslag ligt aan een afname van het aantal leden. 
Hoe zie jij dit? 
Volgens mij moet je één slag dieper kijken. Ik denk dat de veranderende manier waarop mensen naar sport zijn 
gaan kijken en de manier waarop mensen met individualisering en flexibilisering omgaan heeft zich vertaald in 
het aanbod van zwemverenigingen om daarop in te spelen. Ja, het heeft ten grondslag gelegen aan een afname 
van het ledenaantal, maar het is niet zo zeer een externe factor geweest waar de zwembond niets aan had kunnen 
doen. Ik denk dat het te laat gezien is. 
 

Dit brengt ons bij de volgende vraag. Hoe kunnen organisaties zich aanpassen aan de 
veranderende omgeving? 
Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat een organisatie feeling houdt met datgene wat er in de markt gebeurt. 
Dus organisaties kunnen een soort ‘klantensafari’ doen waarbij zij een paar vragen stellen aan hun eigen 
klanten/afnemers. Gewoon om gevoel te houden van wat er bij de consument speelt. Het kan kwalitatief zijn, 
maar juist ook kwantitatief onderzoek doen naar datgene wat er in de markt speelt. Een heel goed voorbeeld wat 
jullie hebben gedaan is om gewoon het zwembad in te gaan om met de mensen te praten en te vragen waarom zij 
bepaalde dingen wel doen en sommige dingen juist niet. Dat is voor mij dus cruciaal. Als je kijkt naar de 
sportwereld dan zijn wij vanuit traditie een aanbodgerichte branche geweest. Jarenlang hebben heel veel sporten 
met wachtlijsten te maken gehad. Automatische groei in de jaren 70-80 waarin de sport heel erg in opkomst 
kwam. Dus het was niet zozeer kijken van wat moet ik doen, nee de mensen kwamen toch wel naar je toe. En dat 
is wat je ziet bij bepaalde sporten waar een hele groei hebben is geweest, dat zij, wanneer je kijkt naar het 
product/leven cycli, zich bevinden in de volwassen fase en dus wanneer zij niets doen het aantal leden zal 
afnemen.  Dat is een kanteling die in deze markt nodig is. Er zal veel meer gekeken moeten worden naar datgene 
wat de klant wil en hoe men zelf hun product en dienstverlening hierop aan kan passen. 
 
De KNZB is een traditionele organisatie. Wat zijn valkuilen voor zo’n organisatie wanneer zij 
vanuit een doelgroepbenadering gaan werken? 
Voor mij zitten er een heel aantal dingen in. Kijk de kracht van de sport is dat het heel bottum-up is 
georganiseerd. Wat ik daarmee bedoel is dat het een ledenorganisatie is, waar de leden van de vereniging het 
beleid bepalen van de vereniging. De bestuurders van de verenigingen bepalen op hun beurt weer het beleid van 
de KNZB. Daarmee heb je een besluitvormingsstructuur die relatief veel tijd kost. Vanaf de jaren vijftig hadden 
bedrijven en organisaties veelal lange termijn planningen. Dit kon toen ook aangezien de markt heel stabiel was. 
Tegenwoordig kan dat door de vele ontwikkelingen niet meer. Als je dit dan legt op de structuur van de KNZB 
dan zie je dat er zeker 1,5 jaar overheen gaat voordat een verandering daadwerkelijk wordt doorgevoerd. De fase 
van bedenken, ontwikkelen, schrijven, draagvlak creëren duurt in sportorganisaties vaak heel lang omdat het 
over zoveel schijven moet. Dan ben je nog niets eens daadwerkelijk met het project begonnen. Dat zie ik echt als 
een valkuil. Een tweede valkuil is dat je als organisatie  moet oppassen is dat je niet al het geld en middelen inzet 
om alle veranderingen door te voeren Je hebt namelijk al die jaren op een bepaalde manier gewerkt en daar zit ook 
je kracht. Er gaan ook wel eens veranderingen mis. Dat is een groot verschil tussen een sportorganisatie en een 
commerciële partij. Een commerciële partij heeft vaak budget voor meerdere projecten en wanneer er vier van de 
tien projecten slagen dan hebben zij het goed gedaan. Dat kan een sportorganisatie zich niet veroorloven. Het is 
de kunst van sportorganisaties om zichzelf wel goed te wapenen om wel je eigen doelstellingen te realiseren 
wanneer in zee wordt gegaan met een commerciële partij. Wanneer gekeken wordt naar darts en frisbee die 
hebben de laatste tijd veel media-aandacht gehad, dan zie je dat deze kleine sportorganisaties moeite hebben om 
dit te behappen en daar mee om te gaan.  Intern zijn namelijk veel veranderingen nodig om je als organisatie aan 
te kunnen passen aan de omgeving. Daarnaast denken veel sportorganisaties van; Marketing, dat doen wij er zo 
even bij. Dat ben ik het totaal niet mee eens. Je moet niet willen bezuinigen in mensen met ervaring op 
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marketing gebied. Wat sterk is aan jullie concept van mijnzwemcoach.nl is dat jullie eerst een onderzoek hebben 
gedaan en vervolgens de doelgroep in een aantal groepen hebben verdeeld. Jullie hebben vervolgens besloten om 
een aantal groepen links te laten liggen omdat de KNZB daar haast geen toegevoegde waarde voor kan leveren. 
Door de keuze om een aantal groepen links te laten liggen geven jullie jezelf meer focus en richting en raak je veel 
ballast kwijt waardoor het veel makkelijker wordt voor die groep waar je wel echt voor kiest, om daarvoor iets te 
leveren. 
 
Een bond is er van en door de verenigingen. Als veranderingen door moeten worden gevoerd dan 
is dat nog een behoorlijke klus. Hoe zie jij dit en aan wat voor een veranderingen moet je denken? 
De eerste opmerking die je maakt vind ik een hele mooi dat een bond er is voor en door de vereniging. Toch staat 
er bij heel veel sportbonden, wanneer je kijkt naar de missie, promotie en stimulering van de sport in Nederland 
in. Dat vind ik een bredere definitie dan voor en door de vereniging. Maar in de praktijk zie je de bond er is voor 
en door de verenigingen en dat je hierdoor komt tot lastige compromissen. Een bond die bijvoorbeeld een 
individueel lidmaatschap wil toepassen dient dit zover te hebben doorontwikkeld dat verenigingen er ‘ja’ tegen 
zeggen. Het individuele lidmaatschap is inferieur aan datgene wat verenigingen kunnen bieden. Dat is vaak de 
enige reden dat een vereniging zegt ‘ja, dat vinden wij goed’. Wanneer je kijkt vanuit marketingtechnisch inzicht 
bekijkt dan zeg je dat het meer geld kost en minder toegevoegde waarde levert. Elke marketeer bij bijvoorbeeld 
Unilever zou zijn afgeschoten. Dat is eigenlijk de grootste drempel die je over moet, dat je soms veranderingen 
door moet voeren die ten dele of soms helemaal niet ten gunste zijn van de mensen die over die veranderingen 
moeten beslissen. Het kan voor de sport of voor de bond heel erg goed zijn en veel nieuwe leden opleveren, maar 
het kan best zo zijn dat het 10% tot 20%ledenverlies bij een vereniging oplevert. Maar als daardoor een stijging 
is van 40% in het aantal mensen die gebruikt maakt van individueel lidmaatschap, dan is het voor het sporters 
aantal beter. Maar de mensen die daarover moeten beslissen zijn de verenigingen, maar die moeten dan een 
ledenverlies accepteren. Hierin komt het Prisoners Dilemma naar voren en speelt. Want als je persoonlijk kijkt 
maak je een andere keuze dan wanneer je vanuit groepsbelang kijkt. Wat ook goed is aan jullie concept is dat 
jullie gaan testen. Op een gegeven moment ben je als bond niet meer de boodschapper, maar is er een groep 
verenigingen die de boodschap overbrengt. De boodschapper is in deze dus heel belangrijk wanneer je iets gedaan 
wilt krijgen.  
 
In de stuurgroepbijeenkomst noemde jij vijf verschillende vormen van lidmaatschap. Kun jij die 
nader toelichten? En waarom onderscheidt jij er vijf? 
Het is voor mij meer de manier waarop je structureert. Wat ik vaak uit elkaar wil trekken is datgene je aanbied 
aan je klant of in dit geval de sportconsument dat je dat op een bepaalde manier structureert. Eigenlijk is het 
voor de klant niet van relatief belang hoe jij het uiteindelijk intern organiseert. Een soort front en backoffice. 
Zorg dat je aanbod gewoon goed is waar de klant op in kan stappen en dan moet je het zelf organiseren. Ik heb 
het onderscheid gemaakt op basis van een korte scan van dingen die ik op dit moment zie gebeuren. Eén van de 
varianten is de zogenaamde Stichtingsvariant. Daar zie je een aantal bonden die daarmee werken. Veel dat je 
daarin hoort is dat je het financiële risico als bond daarmee beperkt omdat de Stichting losstaat van je bond. Dus 
stel dat daar om wat voor een reden dan ook een financieel debacle ontstaat, je als bond daarvoor niet de 
financiële verliezen voor hoeft te pakken. Daarnaast zitten er ook een aantal fiscale voordelen aanvast. Dan heb je 
een vorm waarbij je een virtuele vereniging opricht. Eigenlijk doe je dan hetzelfde dan dat je nu eigenlijk al hebt 
alleen is dan werk je misschien niet meer met een fysieke accommodatie of zelfs niet met een fysiek bestuur, maar 
wel met mensen zich met een vereniging willen koppelen. Een van de factoren die je daarbij stelt is hoe om te 
gaan met stemrecht. Deze groep kan namelijk heel groot worden. De Skivereniging is daarvan een voorbeeld. Die 
werkt met zogenaamde afgevaardigden die een bepaald deel, ik geloof 1/3, van het totale stemrecht hebben. 
Hierdoor hebben verenigingen altijd meer zeggenschap dan mensen die lid zijn van deze virtuele vereniging. Een 
andere vorm die te onderscheiden is, is de vorm die de KNBLO nu nog heeft toegepast, en dan met name nog, is 
dat je een lidmaatschap onder de verenigingen hangt. Dit betekent dat verenigingen eigenlijk meer leden krijgen 
en dat zij daarvoor niets hoeven te doen. Dat is eigenlijk een administratieve constructie om de verenigingen 
uiteindelijk mee te laten profiteren van het feit dat jij als bond bepaalde producten en diensten aanbiedt. In feite 
wat zij doen is, zij hebben een lidmaatschap daar krijg je bijvoorbeeld een wandelmagazine of kortingen op 
bepaalde producten op, dan worden die gegevens doorgegeven aan de vereniging. De vereniging sluit als het 
ware het lidmaatschap af, wat wel een andere vorm is dan het reguliere lidmaatschap en op die manier tellen die 
leden gewoon als leden bij die vereniging mee. Het enige wat gebeurt is dat leden helemaal niet zitten te wachten 
op een verenigingslidmaatschap, maar gewoon lid de voordelen willen hebben van een lidmaatschap bij de 
KNBLO. Wat je ziet is dat centrale marketing moeilijk wordt. Op een gegeven moment zeggen mensen dat zij 
wel lid willen worden, dit moet dan weer doorgegeven worden aan de vereniging en de vereniging moet 
vervolgens actie ondernemen. Hier gaat soms wel twee weken overheen. Je ziet dat hierdoor een aantal potentiële 
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leden afhaken. Vanuit draagvlak is deze vorm heel erg slim, maar vanuit efficiency helemaal niet. Ook voor deze 
vorm geldt dat het stemrecht wat deze leden hebben gemaximeerd is. Een andere vorm is het individueel 
lidmaatschap. Hierbij heb je geen statuten, geen Algemene Ledenvergaderingen, maar heb je ook geen stemrecht. 
Als je toch stemrecht wilt hebben dan moet je lid worden van een vereniging of zelf een vereniging oprichten. 
Veel mensen willen ook helemaal geen stemrecht hebben en zitten daar ook helemaal niet op te wachten. Zij 
vinden het allemaal wel goed. De laatste vorm die onderscheiden kan worden is de database. Dit is niet echt een 
vorm van lidmaatschap maar is wel een vorm van relatie die je aangaat. Bij de bond is men al heel snel geneigd 
om te denken dat een lidmaatschap de enige vorm van relatie is die men met een sporter aan kan gaan, maar een 
database opbouwen is volgens mij ook een mooie manier om een lichte vorm van relatie aan te gaan met je 
sporters. Dan kun je ze eventueel in een later stadium verleiden om een veel sterke relatie met je aan te gaan in 
de vorm van een betaald lidmaatschap. Dit is dus meer een vorm van relatie aangaan dat direct binding. Een 
goed voorbeeld is de website ultimatesnowboarding.com, daar zijn 7.000 mensen op geregistreerd die echt 
helemaal gek zijn van snowboarden die een onwijs sterke relatie hebben, via forums en toernooien die zij 
organiseren, met de andere gebruikers van de website. Het is dan geen lidmaatschapsvorm, maar je hebt wel een 
vorm van binding. Dat is het mooie van sport. Sport is emotie. Dat betekent dat je automatisch feeling en 
binding hebt met andere mensen die ook die sport beoefenen. Hier komt ook de link met individualisering terug. 
Mensen schrijven zich alleen in, maar vertonen uiteindelijke wel weer kuddegedrag. De directeur van NTFU 
vertelde mij dat hij een professor had gelezen die zei dat geen enkele sport per definitie individueel is. Zelfs 
hardlopen is geen individuele sport want aan minimaal één iemand vertel jij dat je hardgelopen hebt. Dus je gaat 
automatisch je ervaringen delen. De keren dat jij sport en dat jij dit aan niemand vertelt kun je verwaarlozen. 
Daarmee is het sociaal iets.  
 
Wat zijn voorbeelden van bonden die een specifieke vorm van lidmaatschap toepassen? 
De NGF is de grootste bond die gebruikt van de stichtingsvorm. Zij scoren nu heel erg met de grote groep vrije 
golfers. Dat groeit heel snel en gaat heel hard. Ik zou hier zeker mee gaan praten. Zij vragen zichzelf nu wel af of 
zij hiermee door moeten gaan omdat dit zo groot wordt. De Nederlandse Skivereniging is diegene die denk ik het 
meeste ervaring heeft met het direct lidmaatschap. Atletiekunie is diegene met de meeste ervaring met de 
database.  KNBLO is diegene die ik al genoemd had, die het lidmaatschap onder de vereniging hangt.  
 

Bij het toepassen van een lidmaatschap heb je het gehad over toegevoegde waarde en drempels ten 
opzichte van andere lidmaatschappen. Kun jij dit  nader toelichten? 
Kijk, voor mij moeten die verschillende vormen van lidmaatschap zich richting op verschillende groepen, mensen 
met andere behoeften. Ik denk dat het verenigingslidmaatschap, vooral vanuit de sociale component, de grootste 
vorm is van binding die het beste past bij je sport. Alleen daarin zitten een aantal drempels om lid te worden van 
een vereniging. Bijvoorbeeld in het tennis moet je een bardienst gaan draaien. Het betekent ook dat je moet 
trainen op specifieke partijen, ik kan niet een keer op dat uur of dat uur trainen. Als je vervolgens kijkt naar het 
individueel lidmaatschap. Daar zitten ook een aantal voordelen in, maar daar zitten ook bepaalde dingen niet in. 
In feite wat mijn filosofie is, is dat je een aantal stappen moet maken naar het verenigingslidmaatschap waardoor 
het voor mensen makkelijke wordt om die totale drempel om lid te worden van de vereniging, dat te verkleinen. Je 
moet als het ware een aantal tussenstappen bepalen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Atletiekunie, de database 
myasics.com, en de drempel om lid te worden van Loopservice, dat het puur het financiële bedrag is om voor het 
een te kiezen of het ander. De drempel is daar €27,50 om lid te worden. Vervolgens ga je dat afzetten tegen de 
toegevoegde waarde die je krijgt middels dat lidmaatschap. Dus daar zitten een aantal componenten in en met 
name die toegevoegde waarde moet groter zijn dan de drempel om te lid te worden. Uit het voorbeeld is de 
drempel om lid te worden puur het financiële component. Dan moet je zorgen dat de toegevoegde waarde van het 
product of dienstverlening in dat lidmaatschap meer waard is dan €27,50. Hetzelfde zit daar nog eigenlijk voor. 
Om lid te worden van de community myasics.com, dan is de drempel om lid te worden het opgegeven van mijn 
NAW-gegevens. De vraag is dan of dit dan door trainingsschema’s toegevoegde waarde krijgt wat mij dan over 
de drempel zet om mijn NAW-gegevens door te geven.  
 

Voor verenigingen kan het juist averechts werken. Mensen kunnen bijvoorbeeld de toegevoegde 
waarde zien in een andere vorm van lidmaatschap waardoor zij hun verenigingslidmaatschap 
opzeggen. Hoe kun je hiermee omgaan? 
Je  moet er ook voor zorgen dat die vereniging een andere toegevoegde waarde heeft dan het individueel 
lidmaatschap. Op het moment dat een verenigingslidmaatschap ten opzichte van een individueel lidmaatschap 
bijna geen toegevoegde waarde heeft, dan is die toegevoegde waarde component heel erg klein en dan kunnen 
mensen zeggen dat zij geen zin meer hebben in het lidmaatschap en dus overstappen. De kunst van een 
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vereniging is m er in ieder geval voor te zorgen dat hun toegevoegde waarde hoger is dan de drempel om meer 
contributie te betalen. Verenigingen moeten een omslag maken, maar moeten aan de andere kant ook accepteren 
dat een aantal mensen overstappen naar een andere vorm van lidmaatschap. Dan krijg je ook een soort pool van 
onderaf van mensen die het weer ervaren hebben die dan weer de toegevoegde waarde zien van een vereniging en 
dus weer overstappen. Het is dus elke keer de afweging van toegevoegde waarde en drempel. 
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IInntteerrvviieeww  RR--22  ((DDhhrr..  HHeeyysstteerr))  
 
Interview Dhr. Heyster (Directeur Nederlandse Golf Federatie) 
Datum:  27 februari 2008 
Tijd: 11:00 uur 
Locatie: NGF – Utrecht 
Duur: 75 minuten 
 
Het gesprek is reeds tien minuten in een informele sfeer bezig. De onderzoeker besluit na tien 
minuten de voice-recorder aan te zetten. Hierdoor begint de verwerking van het interview enigszins 
anders. 
 
………Bij zwemmen zou je veel meer met ouderen moeten doen. Wij doen ontzettend veel met 45 plussers. Met 
deze groep kun je heel veel doen.  
 
Zou u zichzelf willen voorstellen? 
Ik ben directeur van de Golffederatie. Ik ben zelf geen sporter. Ja ik golf wel, maar ik ben geen sporter. Ik ben er 
via de managementkant ingekomen. Ik was vroeger directeur van een zorgverzekeraar en ik heb een medische 
opleiding gedaan voor tandarts. In ’88, toen gezien werd dat golf wereldwijd heel groot werd, hebben zij mij 
gevraagd om een organisatie neer te zetten om deze groei te begeleiden. Het is wel heel opvallend. Wij hebben 
ongeveer 300.000 leden, maar werken hier maar met 14 mensen. Dit kon ook omdat wij toentertijd de 
ontwikkeling van de computer hebben kunnen meemaken. De ledenadministratie kon vanaf dat moment 
automatisch, dit in tegenstelling tot de periode daarvoor toen het allemaal nog met die grote kaartenbakken 
gebeurde. Wij proberen een hele kleine organisatie te zijn en de dingen om specialisme vragen besteden wij uit, 
die doen wij niet. Dit is een managementkeuze. Je ziet bij andere bonden dat er veel meer mensen op de loonlijst 
staan en veel meer zaken in eigen huis doen. Ik ben van mening dat wanneer je sport efficiënt en effectief wilt 
managen je zo min mogelijk ballast moet hebben. Daar ben ik heel liberaal in, maar ik zie bij andere bonden dat 
omdat zij vinden dat de verenigingen en sport zo speciaal, dat zij daar ook maar meteen veel mensen op moeten 
zetten. Ik ben daar echt een tegenstander van. Het is niet zo dat ik tegen mensen ben. Je moet proberen om zo 
efficiënt mogelijk werk te leveren omdat je met gemeenschapsgeld en contributiegelden speelt.  
 
Wat zijn taken die jullie zoal uitbesteden? 
Bijvoorbeeld onze gehele ledenadministratie. Een extern bedrijf doet dit vanaf ’88. Je hebt hier geen leden die hier 
naar toe bellen voor vragen of om een verhuizing door te geven, dat heb je bij ons hier gewoon niet. Wij houden 
de dingen een beetje uit elkaar. Een ander voorbeeld zijn de Nationale coaches, die zetten wij niet op onze 
loonlijst. Die zetten wij, zoals nu meerdere bonden doen, op de loonlijst van Sportservice Noord-Holland. 
Kantoorwerk in een CAO is heel ander werk dan buitenwerk zoals onze coaches hebben. Dat zijn een heel ander 
soort mensen die ook heel anders met geld en hun tijd omgaan. Dit past niet in zo’n CAO, daar krijg je onrust 
van. Waarom moet die kerel zoveel geld verdien en verdien ik hier op kantoor maar zoveel geld? Wij halen dat 
dus een beetje uit elkaar. Wat wij hier doen is het managen van een aantal systemen. Het jeugdsysteem, het 
seniorensysteem en regels en handicappen, wat bij ons een hele grote is. Het is de enige sport waar je met een 
ontzettend dik boek over spelregels de baan op gaat. Ook zijn wij een van de weinige sporten waar je eerst een 
examen moet doen alvorens je de sport mag beoefenen. Je moet bij ons het GVB halen. Een diploma is niet alleen 
een barrière, maar een kwaliteitsding om mensen door een filter te halen. Iedereen is dan op de hoogte van wat 
men moet doen en hoe men zich dient te gedragen. Daarvoor hebben wij het GVB in het leven geroepen. Dat was 
vroeger alleen voor clubleden, maar wij hebben dat systeem open gezet voor de vrije golfers. Golfers die geen lid 
van een vereniging zijn of die een lidmaatschap niet kunnen betalen. Het interesseert mij ook niet wie het zijn. 
Het is allemaal verandert ten opzichte van vroeger. Wij wilden alleen golfen op de club, maar onze kinderen 
hebben daar helemaal geen behoefte meer aan. Zij vinden het veel leuker om de ene keer hier te spelen en de 
andere keer daar. Als lid van een vereniging zit je al vaak vast aan een bepaalde accommodatie. Daarvoor hebben 
wij virtuele club voor opgericht. Dus niet meer verbonden aan een bepaalde baan. Dat zijn eigenlijk internet 
verenigingen. Die organiseren van alles voor de mensen, wedstrijden, huren banen en zetten competities op. Die 
huren dus tijd en ruimte van banen en zodoende wordt er dus ook heel efficiënt gebruik gemaakt van die banen. 
Elk jaar groeit de groep ongeveer met 20.000 nieuwe leden netto. Er vallen namelijk ook 8.000 mensen uit. Die 
mensen hebben wij in een bestand zitten en daarvoor hebben wij een Stichting opgericht. Die Stichting doet niet 
zo heel veel, want wat wij proberen is om natuurlijk die mensen naar een vereniging te laten gaan. De ANWB is 
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ook een vereniging. Zij hebben een vereniging opgericht voor ANWB-leden, daar zijn 15.000 mensen lid van. De 
ANWB heeft zich bij ons aangemeld, is lid geworden van de Federatie. Die fungeren binnen de NGF als een 
vereniging. Zij organiseren voor de mensen van alles. Een vorm van een virtuele club met een hele grote 
achterban. Wij hebben contact met de afdeling ANWB-Golf en die draaien gewoon in het circuit van de 
democratie mee van de bond. De directeur/voorzitter van die club kan tijdens onze ALV als lid zijn zegje doen. 
Dit is wel opvallend aangezien hij van zo’n grote groep de vertegenwoordiger is. Dit is voor ons handig 
organiseren. Wij zijn binnen onze Federatie niet bang voor zo’n bedrijf als de ANWB of de mensen van Shell. 
Die mensen moet je binden, die moeten het mooi vinden of lid te zijn van je. Het eerste kaartje wat veel mensen 
in hun portemonnee hebben is het GVB-kaartje. Dat vinden mensen prachtig en mooi. Het wordt gezien als een 
diploma wat aanzien geeft. Je moet mensen aan je binden door te laten zien dat je producten mooi zijn, maar je 
moet het zo schaken dat verenigingen niet dwars gaan liggen. Wij hebben nou zo’n 20 virtuele verenigingen en 
dat sinds een jaar of 10. 
 
Heeft u verklaringen voor het feit dat golf zo populair is geworden? 
Maatschappelijk zie je dat mensen individualiseren. Door de vele informatie die iedereen heeft heb je een 
vereniging minder nodig als faciliterend bedrijf. Het is niet zo dat ik iets tegen verenigingen heb, wij doen veel 
met verenigingen. Er zijn heel veel dingen die een vereniging goed doet, maar de klanten willen anders. Waarom 
worden mensen geen lid van een vereniging? De ouders van kinderen moet bijvoorbeeld bardiensten draaien of 
andere vrijwilligerstaken uitvoeren. Dat kun je al vereniging wel blijven willen, maar als mensen dat niet meer 
willen dan doen zij dat ook niet. Dan moet je ze wat anders bieden. Wij doen juist het omgekeerde. Het rare is 
dat een groot deel van de mensen die zich hebben aangemeld, vrijwilligerswerk willen gaan doen. Zij vinden het 
hartstikke leuk om te golfen en bieden zich aan om bijvoorbeeld scheidsrechter te worden. Die zien uiteindelijk 
dat hetgeen zij allemaal willen eigenlijk bij de vereniging zit. Zij zullen zich dan ook lid maken van de 
vereniging. Dit heeft ook te maken met het feit dat het hier gaat om mensen tussen de 25-45 jaar die bezig zijn 
met hun carrière. Die wonen ergens maar weten niet of zij daar blijven wonen. Dus die mensen willen pas 
vrijwilligerswerk doen wanneer ze 45 zijn, wanneer ze een vaste woonplaats en kinderen hebben die naar school 
gaan. Op dat moment worden ze pas lid van dingen om hun heen. Mensen zoeken op een later moment hun 
sociale veiligheid. De gemiddelde leeftijd van onze golfers is ook 54. Een van de aantrekkelijkheden van golf is het 
handicap systeem. Wanneer mensen met verschillende niveaus tegen elkaar spelen kunnen zij er toch nog een 
spannende partij van maken omdat de een zoveel slagen meer mag dan de ander die het goed kan. Er wordt dus 
wat verrekend. Een andere aantrekkelijkheid van golf is dat je buiten bent. Groen is in en mensen handelen daar 
naar. De spanning door het handicapsysteem en het feit dat je buiten bent zorgt voor de lol. Golf is ook voor 
iedereen te doen. Golf is hartstikke individueel. Niemand zit aan je bal, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
voetbal en biljarten.  
 
Zou u misschien de Stichtingsvorm verder toe kunnen lichten? 
Wij lieten vroeger de mensen een bedrag betalen en dan kregen zij een kaartje. Toen het aantal mensen toenam 
tot ongeveer 150.000 hebben wij besloten om daar structuur in aan te brengen. Wij hebben eerst gedacht op hier 
een vereniging van te maken, maar hebben dit uiteindelijk niet gedaan omdat democratie niet bestaat in een 
groep van 150.000 mensen, daar kun je geen vereniging mee draaien. Wij hebben voor een Stichtingsvorm 
gekozen omdat je dan gewoon dingen kan doen en niet 150.000 mensen om hun mening hoeft te vragen. Wij 
organiseren voor de mensen infrastructuur, ze kunnen hun GVB halen. Wij kunnen de medezeggenschap van 
deze mensen niet gebruiken want dat wordt chaos. Daar moeten zij bij NOC*NSF ook nog ontzettend aan 
wennen. Mensen vragen ook helemaal niet om die inspraak. Als jij gaat golfen wil jij geen inspraak, je wilt 
gewoon lekker sporten. Dat zou je een rotzorg zijn. Wij hebben dat onderzocht, dus het is gewoon zo. Dan wordt 
er al snel gezegd dat het niet democratisch is maar dat is onzin. Als ik naar Shell ga om te tanken is dat ook niet 
democratisch. Je moet naar vormen zoeken die organisatorisch te behappen zij en waar je goed mee kunt werken 
en kunt schakelen. Dit laatste is belangrijk omdat mensen steeds meer gaan ‘shoppen’. Dan willen ze dit dan 
willen ze weer dat. Die wisselen net zo snel van club als ik van baan wissel.  
 
Wat zijn echt de verschillen tussen een verenigingslidmaatschap en een Stichtingslidmaatschap? 
Het is eigenlijk allemaal hetzelfde. Een vrije golfer betaald iets meer greenfee dan een verenigingslid. Voor de rest 
is het nagenoeg hetzelfde. Het lidmaatschap voor een golfers is maar €11,-. Dit is dan ook een van de grote 
discussies die wij hebben met de NOC*NSF. Zij vinden dat je pas iemand als lid mag beschouwen wanneer 
diegene minimaal €25,- afdraagt. Wij kunnen het voor €11,-. Waarom zouden wij mensen €25,- laten betalen? 
Alleen om subsidies binnen te halen? Dat doen wij niet! Wij zijn geen organisatie die geen winstoogmerk heeft. 
Wij vinden belangrijk dat iedereen plezier heeft in het sporten ongeacht zijn of haar achtergrond. Daar moet je 
een infrastructuur voor hebben. Dan deel je dat door 300.000 en dan kom je uit op ongeveer €11,-. Clubleden 
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krijgen wel een andere blad ten opzichte van vrije golfers. Clubleden infomeren wij veel meer over het 
clubgebeuren. Dit is ook weer uitbesteed. Ook om de democratie min of meer te ontlopen. De Stichting is lid van 
de NGF en heeft ongeveer evenveel zeggenschap als een vereniging.  
 
Hoe is de Stichting geïmplementeerd binnen de structuur? 
(Directeur gaat op zoek naar structuur, en gaat in op een ander onderwerp). Sport wordt door de NOC*NSF wel 
eens een branche genoemd die bijvoorbeeld een concurrent is van de fitnessbranche. Ik vind sport meer dan een 
branche. Je bent daar veel meer bezig met geest en lichaam. Ik vind daarom meer om gezondheidszorg lijken. Ik 
zit meer op de koers dat sport goed voor je. Ik vind sporters niet zielig. Sommige bonden vinden dat zij te weinig 
subsidie krijgen en daardoor zielig zijn. Dat vind ik de wereld omdraaien. Als er aan jou product geen behoefte is 
dan moet jet het product veranderen of er gewoon mee ophouden. Dat zie je wel veel gebeuren. Als je als bond de 
sporters niet weet te krijgen dan doe je als bond toch kennelijk iets niet goed. Dat is niet zielig dat is gewoon 
nadenken. Wij hebben destijds een onderzoek laten verrichten door de Universiteit Nijmegen om te achterhalen 
hoe onze golfers er nu precies uit zien en waarom zij golfen. Naar welke producten zijn zij op zoek? Op die 
manier hebben wij de ons zo kunnen inrichten zodat wij hebben kunnen voldoen aan de wensen van de golfers. 
De mensen willen het product consumeren op een bepaald moment en geen anderen zaken die er bij komen 
kijken. Als mensen ouder worden dan gaan ze wel naar de vereniging. Nu niet. Wij hebben geen enkele 
problemen om vrijwilligers te krijgen. Nu hebben wij makkelijk praten omdat wij een oudere doelgroep hebben 
die vaak tijd hebben. Maar hoe komt dat nog meer? Sommige sporten kun je tot een bepaalde leeftijd nog op 
niveau beoefenen. Neem hockey, dat kun je echt tot je 35ste doen op niveau. Die zijn altijd binnen een vereniging 
actief geweest, maar gaan op een gegeven moment golfen. Ze zijn allemaal keurig opgeleid door hockey en 
tennisvereniging en komen vervolgens binnen een golfvereniging en willen met alle plezier wat doen. Zij zijn het 
per slot van rekening gewend om te doen. Op dit moment is een actie op touw gezet door de NOC*NSF om 
50.000 scheidsrechters te werven. Dan denk ik dat je toentertijd niet aan je product hebt gedacht. Je hebt niet op 
tijd het product aangepast aan de verandering. Pas op het moment dat mensen weglopen onderneem je actie, dan 
ben je veel te laat. Dan is het weer de schuld van een ander, maar er is gewoon niet over nagedacht. Natuurlijk 
zijn er vervelende ontwikkelingen in de maatschappij, maar je moet durven om je product te veranderen om dit 
voor te zijn. Je moet de politiek en sport niet zo met elkaar gaan vermengen. Sport is geen politiek. Sportmensen 
willen sporten en niet praten over politiek. En jij wilt het zien. Ik vind sport zo geprofessionaliseerd dat je moet 
kijken wat je doelgroepen willen. Hiermee bedoel ik ook de mensen die de sport willen zien. Als dat gedoe over 
politiek binnen de NGF zou gebeuren dan zou ik denk ik opstappen. Je bent daar namelijk zoveel energie aan 
kwijt. Allemaal alleen maar om op een goed blaadje te komen staan.  
(onderzoeker komt terug op zijn vraag en directeur gaat fluitend de structuur uitprinten) 
Wij doen heel veel met vrijwilligers over de structuur gesproken. Wij hebben maar 14 man op de loonlijst staan, 
maar hebben 120 vrijwilligers die ons ondersteunen. Als je dat om zou rekenen naar Fte’s dan zou je er virtueel 
bij ons zeker 10 mensen bij moet tellen. Dat is allemaal gratis arbeid. Die mensen zitten bij ons in de 
verschillende commissies en spenderen ongeveer 10% van hun spaarzame vrije tijd aan de Federatie. Hierin 
verschil ik ook van mening met de NOC*NSF. Ik heb bijvoorbeeld een hooggekwalificeerde vrijwilliger in de 
commissie Regels. Nu moet ik volgens de NOC*NSF dit borgen in een directeurschap regels, terwijl ik ergens 
iemand heb zitten die beter is dan welke directeur regels dan ook! Wanneer ik dit niet zou doen dan zou ik geen 
subsidie meer krijgen, dat is de wereld omdraaien! Hetzelfde geldt voor de commissie Topsport. Ik denk dat het 
bij tafeltennis en zwemmen anders is omdat je daar misschien niet echt hooggekwalificeerde vrijwilligers hebt. Er 
moet dus een modus worden gevonden waarmee je de subsidies kunt verdelen, want dat is namelijk ook een vak 
apart. 
(directeur loopt weer weg en pakt de uitgeprinte structuur) 
Wij hebben onze leden, dus onze clubs, heel duidelijk gemaakt dat wij een relatie leggen tussen de diensten die 
wij verlenen aan de clubleden maar ook aan die andere leden. Het is logisch wanneer je bepaalde diensten hebt 
ontwikkeld voor een bepaalde groep deze diensten ook beschikbaar stelt voor andere groepen. Dan is iedereen die 
er gebruikt van maakt een financierde van het hele systeem. Wij financieren ons systeem dus onder 300.000 
mensen. Dan hoef je ook niet heel veel te vragen, want je hebt het systeem toch al. Verenigingen kunnen het ook 
als concurrentie zien, er zijn verenigingen die het nog steeds zo zien. Maar je kunt het dus ook als 
medefinanciering zien.  
 
Wat zijn andere aspecten die jullie hebben aangedragen om verenigingen mee te krijgen met jullie 
plannen? 
Het belangrijkste argument dat wij duidelijk hebben gemaakt is dat hun eigen kinderen over georganiseerd 
sporten anders denken dan de eigen generatie. Dat zien ze ook, want ze zien allemaal dat hun kinderen kiezen 
tennissen en hockeyen en lid zijn van de vereniging. 
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(directeur laat de structuur zien en licht die toe) 
Waar wij zaken mee doen is de overheid voor planning en ruimtelijke ordening. Dat is de Nederlandse 
Vereniging van Baaneigenaren, dat is te vergelijken met de commerciële zwembadhouders. De greenkeepers 
associatie, dus het groen. Als laatste de  professionele golfleraren, dus de zwemleraren. Dat vinden wij onze 
stakeholders, dus de mensen waar wij zaken mee doen. Wij doen in baanonderhoud, milieu, opleiding, sport, 
topsport, competitie en regels. Wij vinden dat deze producten door zowel onze verenigingsleden en de Stichting 
mogen worden afgenomen. Wij financieren dus het hele systeem door 300.000 leden in plaats van over 164.000 
mensen. Dat is efficiënt denken. Natuurlijk zeggen mensen dat ze betalen voor die groep en de andere groep 
vindt weer het omgekeerde. Dat is socialistisch denken. Je moet het systeem over doorheen wringen. Je moet 
iedereen laten zien hoe zij het zelf zien en hoe hun kinderen het zien. Deze groep ziet het namelijk heel anders, die 
vinden het helemaal niet essentieel om lid te zijn van een vereniging. Dat komt later wel weer wanneer ze 50+ 
zijn. Het verschil met zwemmen is dat je bij ons wanneer je 50+ nog redelijk competitief kunt golfen, dat is bij 
zwemmen anders.  
(telefoon gaat) 
 
Aan welke aspecten moeten bonden denken wanneer zij een Stichtingsvorm willen toepassen? 
Je moet mensen een product bieden. Je moet uitvinden wat de mensen willen. Als je huisvrouwen hebt die om 
wat voor reden dan ook elke dinsdagochtend behoefte hebben om met een groep te zwemmen, dan heb je een 
markt. Dat moet je echter wel onderzoeken en dan moet je weten wat de mensen willen. Willen ze zwemmen, 
willen ze gezellig koffie drinken? Dan ga je je eigen productenlijst af en zie je of je voorziet in die behoefte. Is het 
belangrijk dat je iets met kinderen moet doen? Je moet dus echt je productenlijst afgaan nadat je allereerst in 
kaart hebt gebracht wat de mensen willen. Dan moet je ook voorbeelden maken zodat je mensen kunt laten 
bepalen wat ze willen. Dit is geen geldkwestie maar gewoon goed nadenken. Zo hebben wij dus ook een 
samenwerking met een reisorganisatie. Daar is behoefte aan en daar spelen wij op in.  
 
Zijn er nog valkuilen? 
Ja je eigen leden, die zien dit namelijk als concurrentie. De verenigingen zijn eigenaren van de golfbanen. In 
Nederland is de helft van de golfbanen eigendom van de vereniging en de helft van de commerciële golfaanbieder. 
Waar voor zorgen is dat de vrije golfers een kaartje kunnen kopen voor een verenigingsbaan. Heleboel 
verenigingen hebben er baat bij wanneer de vrije golfers gestimuleerd worden om meer te gaan golfen omdat dit 
voor hun extra inkomsten zijn. Ik weet niet hoe dit bij het zwemmen is, maar ik denk dat daar 100% gemeenten 
en sportfondsen eigenaar zijn. Wanneer er meer mensen in dat zwembad komen kan het wel eens zo zijn dat het 
voor verenigingen goedkoper wordt om badwater te huren omdat het zwembad beter wordt. Mensen aan het 
zwemmen proberen te krijgen kan zowel voor de vereniging wat opleveren als voor de exploitant. Omgekeerd 
zien de commerciële banen ons weer als concurrent omdat wij de mensen stimuleren lid te worden van de 
vereniging. Ook hen maken wij duidelijk dat meer golfers tot meer vraag naar de baan leidt. In Nederland kan 
voor bijna elke baan een kaartje gekocht worden. 
 
Hoe gaan jullie om met commerciële sportaanbieders? Zien jullie dat als concurrenten? 
Pitch en Put is een merknaam. Ik denk dat het alleen maar goed is. Mensen kunnen op die manier kennis maken 
met de golfsport en zullen wanneer ze meer willen automatisch richting ons komen. Daar hoeven wij dus 
helemaal niets voor te doen. Pitch en Put is eigenlijk maar een heel klein deel van de golfsport. Het is een ideale 
beginnersoefening, maar wanneer men verder wil moet men toch echt eerst een GVB halen omdat het simpelweg 
gevaarlijk is en er heel veel regels zijn. Je kunt het vergelijken met midgetgolf. Het kan heel leuk zijn wanneer je 
bijvoorbeeld bij een pannenkoekenhuis bent geweest, maar wanneer je meer wilt dan zul je toch echt moeten gaan 
golfen. Alle kleine dingen die ontwikkeld worden om het golfen zijn denk ik ontzettend goed voor de ontwikkeling 
van de golfsport. Een heel sterk punt van ons is dat wij ons absoluut niet commercieel opstellen. Wij organiseren 
zelf geen toernooien waar geldprijzen te verdienen zijn. Wij zijn een typische amateur-organisatie. Er gaat bij 
ons 6 miljoen rond om het de structuur te kunnen handhaven. Daarnaast doen wij helemaal niets commercieels. 
Mensen kopen wel onze naam en daar krijgen wij geld voor en wij doen daar verder niets aan. Het is niet ons 
toernooi en wij gaan daar dus ook niet met een standje staan. Wij zijn een amateur-organisatie voor amateur 
golfers en hebben het hele bobo verhaal afgeschaft. Wij hebben wel hoogwaardige mensen opgeleid maar wanneer 
ze daadwerkelijk een bepaald niveau hebben bereikt gaan ze bij ons weg. Wij zijn dus er dus echt alleen voor de 
amateur-golfers. Wij doen dus echt helemaal niets commercieels. Een topgolfer gaat het ‘vak’ in en kan zich 
aansluiten bij een andere Stichting. Wij zitten daar bijvoorbeeld wel in het bestuur maar geven geen geld aan die 
Stichting Team Holland. Die staat op zich. Je krijgt dan ook ruzie over het geld. Mensen die geld betalen vragen 
zich af waarom een topsporter van hun geld een miljoen krijgt terwijl zij zelf niets krijgen. Je krijgt er dan een 
hoop gedonder mee. Je kunt het niet verkopen om de contributie 10% omhoog te doen alleen om een topgolfer te 
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kunnen betalen. Dat moet je als bond toch niet willen? Dat is niet te verantwoorden. Wij houden dat dus 
opzettelijk gescheiden. 
 
Hoe hebben jullie het verder verantwoord richting verenigingen? 
Het is wel een soort concurrentie. Wanneer je het systeem helemaal openstelt dan ben antiprotectionistisch bezig. 
Je moet een beleidskeuze maken. Wil je sport verder ontwikkelen of wil je de verenigingen sterker make. Bij ons 
heeft de sportontwikkeling een hogere prioriteit gekregen. Je ziet dan ook dat het aantal vrije golfers toeneemt en 
dat het aantal verenigingsleden ongeveer gelijk blijft.  
 
Waarom sporten mensen ongebonden? 
Het is een gevolg van de individualisering en tegenliggers binnen een gezin. Werkende vader en moeder en 
daardoor is er minder tijd, terwijl ze wel veel willen doen in die vrije tijd. De sporten moeten dus worden 
aangepast worden aan de hedendaagse ‘jup’. De sport past zich dus aan de maatschappelijke ontwikkelingen. 
Maatschappelijke ontwikkelingen zijn gewoon dat mensen meer willen in minder tijd.  Je krijgt ‘hopgedrag’. Dit 
is ook te zien in auto’s. Dan nemen ze een BMW, dan een Volkswagen en dan een Volvo. Mensen zijn steeds 
meer merkenontrouw, meer van alles wat. Dat is ook terug te zien in de sport. 30 jaar geleden kwamen 
supermarkten op, wij waren alleen bekend met kruidenierswinkels. In een keer was alles te krijgen in een winkel. 
Dit is te vergelijken met de hedendaagse situatie. Voor de jeugd ligt tegenwoordig alles klaar. Ik zie 
individualisering niet als een bedreiging. Iedereen klaagt wel dat mensen niet meer naar de kerk gaan of lid zijn 
van een omroep. Ze kunnen wel blijven klagen, maar er is gewoon helemaal geen behoefte meer aan. Het zijn 
allemaal verouderde begrippen. Het leuke is dat wanneer je kinderen op een bepaalde leeftijd op sport doet dat 
verenigingen in dat opzicht hartstikke ideaal zijn voor kinderopvang omdat ze collectief aan sporten doet. Daar 
zijn verenigingen ideaal voor, ik zou niet weten hoe je dat anders zou moeten doen. De vereniging is heel 
gezellig. Mensen hebben alleen tegenwoordig de infrastructuur van de vereniging om de sport te beoefenen. Je 
ziet daardoor ook steeds meer andere aanbieders komen. Als je het hebt over concurrenten dan zie ik fitness als 
een echte concurrent van de sport. Het heeft een makkelijke toegang en je bent niet meer verbonden met allerlei 
regelgeving en toestand. Dat moet ook in de sport. Kant en klaar op de plank en wanneer de mensen er eenmaal 
inzitten dan vinden zij hun weg wel. Dit verhaal heeft mij wel 15 jaar gekost om de vereniging hiervan te 
overtuigen. Er is steeds discussie. Een aantal jaren geleden had je wachtlijsten bij een vereniging. Door het 
golfaanbod te veranderen zie je dat die wachtlijsten weg zijn. Er was veel meer vraag naar golf dan dat er aanbod 
was. De mensen die wij binnenhalen zijn potentiële verenigingsleden. Eigenlijk is het doel niet echt om de 
verenigingen te versterken. Wat je eigenlijk doet is het inspelen om veranderingen in de maatschappij. Het doel 
is om het draagvlak voor je sport veel groter te maken. Want alleen uit financieringsoverwegingen is dit al 
interessant. Ik deel de kosten liever over 300.000 mensen dan dat ik dat moet doen over de helft. Dat is gewoon 
efficiënt denken. Heel veel mensen willen gebruik maken van de diensten. Hierdoor wordt het goedkoper voor 
iedereen en kun je het voor €11 aanbieden. Waarom komt dan iemand aanzetten dat mensen minimaal €25 
moeten betalen om gezien te worden als lid. 50% van de verenigingen heeft een eigen baan en 50% niet. Die 
mensen die eigenaar zijn van de baan en die het allemaal hebben bekostigd willen natuurlijk geld verdienen en 
kaarten verkopen. Dat mensen de Stichting hiervoor kunnen zorgen is dat goed. De uitdaging is om ervoor te 
zorgen dat alle partijen binnen je infrastructuur er baat bij hebben om met elkaar om te gaan en dat ze bestaan. 
Natuurlijk vergt dat politieke spelletjes, natuurlijk kost het veel tijd, natuurlijk is het veel discussiëren. Ook heb 
je te maken met mensen die ontevreden zijn en mensen hebben die je moet terugfluiten. Het enige verschil is dat 
wij de verenigingsleden een beter tijdschrift aanbieden dan de vrije golfers. De mensen uit de club krijgen echt 
een clubgerelateerd tijdschrift. De spagaat waarin wij zitten is dat aan de ene kant vereniging ons zien als 
concurrent, maar dat er ook verenigingen zijn met mensen met een visie die zien dat de aanbod die kant op moet. 
Opmerkelijk is dat mensen die zeggen dat het verenigingsleven het belangrijkste is, ook golfen in de vorm van 
een vrije golfer. Hiermee onderkennen zij eigenlijk indirect dat er behoefte aan deze vorm is. Binnen de structuur 
zitten heel veel ruziepunten omdat partijen allemaal een ander belang hebben. Het is de taak om hierin duidelijk 
te zijn ten opzichte van elkaar. 
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IInntteerrvviieeww  RR--33  ((DDhhrr..  VVeeeerrmmaann))  
 
Interview Dhr. Veerman (Manager Marketing en Sponsoring Nederlandse Toerfiets Unie) 
Datum:  29 februari 2008 
Tijd: 15:00 uur 
Locatie: NTFU – Veenendaal 
Duur: 60 minuten 
 
Zou u zichzelf voor kunnen stellen? 
Mijn naam is Hein Veerman. Ik werk sinds mei 2006 bij de Toerfiets Unie als marketing medewerker. Ik ben in 
die tijd bezig geweest met het ombouwen van het SMP wat er toen lag tot iets waar wij echt wat mee konden 
doen. Daarmee heb ik de nieuwe marketingstrategie vormgegeven.  
 
Wat zijn de kernactiviteiten van de NTFU? 
Wij bestaan uit ruim 500 verenigingen en stichtingen die in het land meer dan 4.000 tochten organiseren. Bij 
elkaar zijn bij de verenigingen en stichtingen ruim 43.000 mensen aangesloten. Het allerbelangrijkste wat wij 
als NTFU doen is onze verenigingen faciliteren in ledenadministratie verzorgen, ondersteunen van het 
organiseren van tochten. Kortom er zijn voor onze verenigingen. Onze verenigingen hebben leden en wij bieden 
voor die verenigingen handvaten om die tochten kwalitatief goed te kunnen organiseren. Wij stemmen de tochten 
allemaal op elkaar af en communiceren dat in een evenementen programma. Daarnaast bieden wij ook wat aan 
onze leden. Zo is iedereen die bij ons is aangesloten verzekerd met de beste fietsschade verzekering. Iedereen 
krijgt een fietsmagazine en andere basisdingen zoals een kalender en korting op tochten. Dit is echt onze basis.  
(onderzoeker merkt op dat het uniek is dat deze sport geen competitie kent) 
Dat is heel duidelijk vastgesteld in de statuten, geen competitie alleen maar fietsen met elkaar in plaats van tegen 
elkaar. Onze leden zijn niet alleen mensen die sociale contacten zoeken, maar sommige zijn ook hele fanatieke 
fietsers. Die fietsen echte duizenden kilometers per jaar en proberen anderen te overtreffen. In die zin is het niet 
echt competitie, maar een uitdaging om het beter te doen. Het zijn dus niet allemaal de ‘dikke buiken’ die lid zijn, 
maar dus ook hele fanatieke fietsers.  
 
Waarom hebben jullie besloten om een direct lidmaatschap aan de bond toe te passen? 
Uit het SMP traject van 2005 en uit verschillende onderzoeken die wij verricht hebben bleek dat er heel veel 
fietser zijn die eigenlijk binnen onze doelgroep vallen, maar die geen lid zijn van een vereniging. De schattingen 
zijn er dat het gaat om 120.000 mensen die meedoen aan tochten, maar die geen lid zijn. Als je dan kijkt dat wij 
43.000 leden hebben dan betekent dat maar 1/3 van de deelnemers aan tochten lid is van de NTFU. De 
deelnemers aan de tochten zijn eigenlijk je ‘hardcore’ doelgroep. Die willen dus op een bepaalde manier wel in 
georganiseerd verband fietsen. Alleen hier al is veel winst te behalen, buiten de bestaande verenigingsstructuur. 
Daarnaast zijn ook andere onderzoeken verricht buiten de NTFU door bijvoorbeeld het Sociaal Planbureau. 
Hieruit blijkt onder andere dat de individualisering toeneemt. In de algemeenheid betekent dit dat mensen wel 
meer sporten, alleen dat zij dit minder doen in verenigingsverband. Kortom al deze onderzoeken gecombineerd 
met het feit dat je kunt fietsen zonder dat je lid bent van een vereniging heeft ons doen besluiten om goed te 
kijken of wij die individuele fietser aan ons kunnen verbinden. Dat kun je doen door bijvoorbeeld de verenigingen 
heel erg te gaan equiperen, dus door heel erg te stimuleren om deze mensen aan zich te gaan binden. 
Ledenwervingsactiviteiten.  Wij hebben er toch voor gekozen, omdat uit de onderzoeken blijkt dat er heel veel 
fietser zijn die helemaal geen lid willen worden van een vereniging, dat het aanbod van de vereniging ver afstaat 
van de individuele fietsers.  
(onderzoeker vraagt of voor het onderzoek mensen op de man af zijn gevraagd) 
Ja wij hebben een onderzoek gedaan, wel voor mijn tijd, naar de reden waarom mensen individueel fietsen. 
Daaruit blijkt dat toch veel mensen niet bekend zijn met de vereniging en wat de verenigingen doen. Daarnaast 
hebben mensen ook geen zin in vrijwilligerswerk en andere lasten die bij een vereniging komen kijken. Er zijn 
ook mensen die zeggen dat de mensen binnen een vereniging te hard voor ze gaan, voor sommigen gaat het weer 
te langzaam en sommigen zeggen weer dat zij 20 jaar jonger zijn dan de mensen binnen een vereniging. Of 
mensen willen misschien mountainbiken, maar de verenigingen in de buurt bieden geen mountainbiken aan. 
Enerzijds ligt het aan hetgeen de verenigingen aanbieden, anderzijds ligt het aan het beeld dat de mensen hebben 
van een vereniging. Daar zaten  vrij grote gaten in. Dan kan je ervoor kiezen om de verenigingen te begeleiden 
om misschien mountainbiken aan te bieden of een langzamere groep op te richten. Of je kunt ervoor kiezen om 
niet alleen de verenigingen te ondersteunen maar om in te spelen op de individuele fietser. Wat willen zij? 
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Daarvoor kun je een aanbod voor verzinnen. Beide manieren kunnen goed zijn, maar wij hebben er voor gekozen 
om rechtstreeks wat te betekenen voor de individuele fietser, om in te spelen om hun behoefte. Goede voorbeelden 
zijn onder andere de Atletiekunie en het Golfen. Hier hebben wij naar gekeken.    
 
Waren jullie niet bang dat jullie concurrenten werden van de verenigingen? 
Wij zelf niet, maar onze verenigingen wel. Het heeft ongeveer een jaar geduurd alvorens wij genoeg draagvlak 
hebben weten te creëren. Wij hebben de verenigingen meegenomen in het denktraject van waarom wij nou die 
mensen aan ons willen gaan binden. De belangrijkste redenen hebben ik net al aangegeven. Die redenen hebben 
wij dus ook laten zien aan de verenigingen. Wij hebben ze ervan overtuigd dat wij absoluut niet als concurrent 
moeten worden gezien. Wij hebben altijd gezegd dat de verenigingen onze ‘hardcore’ business is, dus dat alle 
ledenwervingsactiviteiten er uiteindelijk op gericht zijn om de mensen richting de verenigingen te krijgen. Dat 
hebben wij het ‘favoriete spoor’ genoemd. Daarnaast hebben wij ook een constructie opgebouwd waarbij wij een 
stichting hebben opgericht. Onder die stichting hebben wij vier bedieningsconcepten opgericht waarmee wij die 
individuele fietser willen binden. De stichting is een soort lid van de NTFU. Als je dan lid bent van 1 van de 4 
bedieningsconcepten ben je dus lid van de stichting en wordt je gezien als lid van de NTFU. Die stichting 
hebben wij aan de ene kant opgericht omdat het financieel juridisch makkelijker was en aan de andere kant omdat 
een individueel lid via deze constructie geen stemrecht heeft in de Unieraad. Dat was voor heel veel verenigingen 
een belangrijk punt. Als je namelijk de individuele leden ook een stemrecht zou geven dan krijg je een heel ander 
beeld. Dan zou deze groep veel meer stemrecht hebben dan de verenigingen. Dat zou voor veel verenigingen een 
doorn in het oog zijn. Daarvoor hebben wij dus een stichting in het leven geroepen. Dit was voor de vereniging 
iets waar zij mee konden leven. Daarnaast hebben wij ook een concessie moeten dat het lidmaatschapspakket dat 
wij nu aanbieden aan de verenigingsleden ook aanbieden aan de individuele leden alleen dan voor een hoger 
bedrag. Het gemiddelde contributieniveau voor verenigingleden is €50. Wij hebben daar €62,50 voor de 
individuele leden van gemaakt. Dan bieden wij wel kennismakingspakketten aan die wel iets goedkoper zijn. Het 
is de bedoeling dat mensen doordat het verenigingslidmaatschap goedkoper is hier dus eerder voor kiezen. Wij 
weten echter wel dat heel veel mensen niet zitten te wachten op een verenigingslidmaatschap en daarom best die 
hogere prijs willen betalen.  
 
Krijgen de verenigingen ook nog een deel van die €62,50? 
Nee, niet direct. In principe maken wij winst op die individuele leden want de kostprijs voor alle producten ligt 
aanzienlijk lager. Alle marge die wij overhouden die gaat direct door naar de NTFU. Er komt dus wel geld in die 
stichting, maar is eigenlijk een doorgeefluik richting NTFU. Daarmee kunnen wij natuurlijk weer dingen doen 
die goed zijn voor de verenigingen.  
 
Wat is de verhouding verenigingsleden/individuele leden? 
Binnen de 43.000 leden zitten zowel de verenigingsleden als de individuele leden. Wij zijn nog niet zo lang bezig 
met het binden van individuele leden. Daarom is het percentage nog niet zo hoog. In totaal hebben wij nu zo’n 
500 individuele leden die bij ons aangesloten zijn. In zo’n korte tijd zijn wij wel tevreden. Het kost veel energie 
en heel veel geld voor promotie. 
 
Zou jij de vier verschillende vormen nader toe kunnen lichten? 
Wij hebben goed gekeken naar de doelgroep. Welke verschillende fietsers hebben wij binnen de doelgroep en met 
welke fietser willen wij wat doen. Voor de buitenwacht is het misschien moeilijk te onderscheiden, maar er zitten 
wel degelijk verschillen tussen de fietsers. Wij hebben allereerst de racefietser. Ongeveer 75% van onze achterban 
bestaat uit racefietser. Die fietsen veelal van maart tot oktober en fietsen op de weg in professionele kleding. Over 
het algemeen zijn het veel mannen. Zij gaan ook vaak naar de alpen. Om in vorm te blijven fietst een groot 
gedeelte van deze groep in de winter op een mountainbike. Deze groep hebben wij onder gebracht onder het merk 
Velosport. Alle activiteiten zijn gericht op deze groep. De tweede groep is de mountainbikers. Ook dit zijn 
fanatieke fietsers, alleen een beetje jonger en wat vrijblijvender. Die associëren zich met hele andere beelden van 
het fietsen, meer lifestyle. Die hebben wij ondergebracht in het merk singletracks mountainbiking. De derde 
groep zijn de recreatieve fietsers. De mensen die met de fiets4daagse meedoen en andere tochten. Ze zijn toch wat 
ouder en hebben de fietsen goed voor elkaar. Ze hebben een totaal andere behoefte dan de eerste twee groepen. Zij 
rijden bijvoorbeeld niet in fietskleding. Deze groep is ondergebracht in het merk Fiets & Geniet. De laatste groep 
zijn de beginnende fietsers. Dat zijn mensen die meer willen sporten en meer willen bewegen en die fietsen een 
goede manier vinden om dit te realiseren. Dit hebben wij ondergebracht in het merk Fiets-Fit.  
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Wat zijn nu de grootste verschillen in producten die jullie aanbieden aan de vier groepen? 
Zo’n 80-90% is aan de achterkant hetzelfde. Gelukkig ook maar want anders worden wij gek. Iedereen krijgt een 
magazine en ook een fietsschade verzekering Ook krijgen zij kortingen op verschillende evenementen en 
voordelen van onze partners. Fiets & Geniet is voor de recreatieve fietser en onderscheidt zich iets meer in de 
producten. Zij krijgen een ander magazine dat gericht is op deze groep. Zij krijgen geen schadeverzekeringen, 
maar wel kortingen op tochten en dergelijk. Zij krijgen ook fietstochtkaarten. 
 
Zijn er ook mensen die overstappen van het verenigingslidmaatschap naar het individuele 
lidmaatschap? 
Volgens mij zijn de mensen die overstappen op 1 hand te tellen. Wat wel een feit is, is dat wij het nieuwe zijn 
gaan aanbieden halverwege het seizoen voor de verenigingen. Hierdoor hebben mensen al de contributie betaald. 
Het zou stom zijn wanneer mensen besluiten om halverwege over te stappen en dan opnieuw contributie te 
betalen voor precies dezelfde producten. Wanneer iemand dit zou doen zijn wij wel zo eerlijk dit te vermelden.  
Nu is het maart, dus dit zou de periode moeten zijn wanneer leden eventueel over zou stappen. Ik heb echter het 
idee dat dit minimaal zal zijn. Waarom zou je namelijk overstappen van een vereniging naar iets individueels. 
Dan zou je echt geen gevoel meer moeten hebben bij een vereniging. Wij hebben dat een heel klein onderzoekje 
naar gedaan onder  20 mensen. Daarin gaf maar 1 iemand aan daadwerkelijk over te stappen. Dit deed zij omdat 
ze een paar kilometer verderop is gaan wonen. Het zou kunnen dat mensen een individueel lidmaatschap 
aantrekkelijker vinden. Bij ons is het pakket voor de leden van de verenigingen en individuele leden hetzelfde. 
Wij zitten nu echter wel in een traject waarbij wij het individuele lidmaatschap nog meer vorm gaan geven en 
meer gaan verdelen. Dit kan er dus voor zorgen dat voor je bepaalde diensten kunt afnemen die goedkoper zijn 
dan een totaal lidmaatschap. Het zou dus kunnen dat dit voor mensen een reden kan zijn om over te stappen. 
Simpelweg omdat zij bepaalde diensten die nu in het pakket zitten niet nodig vinden en hiervoor eigenlijk niet 
willen betalen. Ik verwacht dat dit ook niet veel mensen zullen zijn. De verenigingen zijn er echter wel heel 
huiverig voor. Je ziet dat het bij de Atletiekunie ook niet is gebeurd. Je ziet dat door het kennismakingspakket 
mensen juist meer naar de vereniging toegaan. Een andere kant die misschien een beetje hard klinkt is dat 
wanneer mensen bij je vereniging weglopen, je als vereniging zelf ook iets niet goed doet.  
 
Hoe hebben jullie de verenigingen op de hoogte gebracht van jullie plannen? 
Op een gegeven moment kwam ik bij een vergadering en zeiden mensen; “oh ga jij weer een verhaal vertellen?”, 
“daar heb je hem weer”. Dit betekent dat wij heel veel rondjes hebben gemaakt en dat wij de verenigingen hebben 
opgezocht. Zelfs zoveel dat verenigingen er moe van werden. Wij hebben er ongeveer een jaar voor uitgetrokken. 
Wij zijn begonnen in augustus 2006. In eerste instantie heb ik in alle districten mijn verhaal gedaan. Alle 
districtsbesturen hebben 10 tot 15 verenigingen mogen uitnodigen die daarbij aanwezig mochten zijn. De 
toenmalige plannen heb ik daar gepresenteerd. Ik heb dardoor van een kleine groep feedback gehad en de plannen 
daarop aangepast. Dan worden de plannen iets sterker en door een bredere groep gedragen. Vervolgens zijn wij 
naar de districtvergaderingen geweest. Wij hebben drie districtvergaderingen per jaar. Ik en mijn collega’s 
hebben ook hier weer presentaties gehouden. Vanzelfsprekend krijg je ook weer veel reacties. Vervolgens hebben 
wij districtoverleg gehad. Hierbij zit je dus met het districtsbestuur en het bestuur van de NTFU om tafel. Je 
bent dus continu op zoek naar de interactie met verenigingen en districten om te komen tot een plan dat door een 
grote groep gedragen wordt. Uiteindelijk hebben wij het in de Unieraad van mei vorig jaar goed laten keuren. In 
april kwamen wij bij de verenigingen soms al voor de vierde keer.  
 
Waren er veel verenigingen die continu tegen waren? 
Ja, maar dat komt vooral omdat zij moeten wennen aan het idee. Aan de andere kant doe je ook concessies zodat 
je verenigingen meekrijgt. Dit moet af en toe wel. Ik ben marketeer en snap wel dat dit moet, maar wanneer ik 
het gewoon in de markt had kunnen zetten zonder dat ik te maken zou hebben met een achterban had ik het zeker 
anders gedaan. Het is gewoon praten, praten, praten en veel discussies voeren, maar het kost wel verschrikkelijk 
veel energie. Soms moet je ervoor kiezen om nog eens persoonlijk met verenigingen in gesprek te gaan. Niet dat 
ze dan meteen voor zijn, maar ze voelen zich dan wel gehoord. In een volgende vergadering zullen zij zich dan 
een stuk milder opstellen.  
 
Hoe is de lidmaatschap precies geïmplementeerd binnen de huidige structuur? 
(De geïnterviewde gaat het plaatje uitprinten en haalt nog wat drinken) 
De Toerfietsunie is en blijft gewoon een vereniging voor toerfietsverenigingen en stichtingen. Er zijn 500 
verenigingen aangesloten bij de NTFU. Wij hebben zelf een nieuwe stichting opgericht genaamd fietssport 
Nederland en is net zoals alle andere stichtingen lid van de NTFU en moeten dus ook aan de statuten voldoen. 
Het dagelijks bestuur van de NTFU heeft ook zitting in het bestuur van de stichting. Verder is het zo geregeld 
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dat de stichting een soort financieel doorgeefluik is. De hele boekhouding en begroting zit bij de NTFU. Het is 
dus meer een ‘lege huls’, echt een statutair/technisch iets. Onder de stichting hangen de 4 concepten die ik al 
eerder genoemd heb. Als je bijvoorbeeld als wielrenner een clinic afneemt dan ben je klant van Velosport. 
Daarmee ben je begunstigde van de stichting Fietssport Nederland en wij hebben het zo geregeld dat wij een 
begunstigde van de stichting als lid mogen tellen van de NTFU Het idee van echte leden en echte 
lidmaatschappen voor de individuele fietser kun je eigenlijk wel loslaten. De scheiding tussen lidmaatschappen 
en diensten wordt steeds onduidelijker,dus steeds grijzer.  
 
Komen de verenigingen binnen de vier concepten nog ergens voor? 
Ja dat willen wij wel. De bedoeling is dat uiteindelijk de vereniging dit ook allemaal aan gaan bieden. Er zijn nu 
al wat verenigingen die bepaalde concepten ook aanbieden. Een vereniging heeft Fiets-Fit aangeboden en hieruit 
hebben zich een aantal mensen aangesloten bij de vereniging. Voor verenigingen is Fiets-Fit een ideale manier 
om een groepje enthousiaste fietsers over te halen om lid te blijven van de vereniging. Alle andere concepten 
werken precies hetzelfde. Het zijn wel mensen die individueel binnenkomen. Zij volgen dan bijvoorbeeld zes 
trainingen bij de vereniging. Dit is een unieke kans om deze mensen te attenderen op de voordelen van een 
vereniging en de mensen kennis te laten maken met die vereniging. Wij zijn druk bezig om een plan te 
ontwikkelingen hoe wij de vier concepten nog beter kunnen aanbieden aan de verenigingen. Wat zijn de exacte 
voorwaarden en hoe gaan wij die verenigingen erbij betrekken? Wij moeten heel goed kijken naar de hele 
toonzetting van het verhaal omdat er ondanks het feit dat het plan unaniem is goedgekeurd er toch veel 
verenigingen nog sceptisch zijn. Wij hebben nu een paar potentiële partners die wel wat zien zitten in de 
plannen. Wij moeten hierbij dus een aantal verenigingen vinden die hieraan mee willen werken. Velosport wordt 
dan als het ware geïntegreerd binnen de vereniging. Er zijn vereniging die het denken dat zij daarmee nog meer 
werk om hun hals halen terwijl zij al ontzettend druk zijn met hetgeen zij nu aanbieden. Wij zeggen dan dat zij 
het niet hoeven te doen, maar wanneer je wat wilt is het interessant. Verenigingen krijgen allerlei vergoedingen 
en moeten er wel financieel op vooruit gaan. Is het niet via sponsoring dan wel via andere manieren. Er zijn dus 
ontzettend veel ideeën, maar wij moeten het beleid nog verder ontwikkelen en uitstippelen.  
 
Wat verstaat u onder het begrip individualisering? 
Het is echt een ‘containerbegrip’ geworden. Het is makkelijk te gebruiken als verklaring van het teruglopen van 
ledenaantallen en dergelijk. Ik betrap mijzelf ook op. Ik denk dat een goed voorbeeld de sportscholen zijn. Die 
groeien als gekken. Er nog nooit zoveel sportende mensen geweest, alleen ze sporten steeds meer bij 
ongeorganiseerde sporten en niet meer bij sportbonden. Ik denk dat het te maken heeft dat sportscholen een 
individueel sportaanbod bieden. Sportscholen zijn wel vele malen duurder dan sporten bij een vereniging. Je 
kunt er alleen wel sporten wanneer je wilt en op tijden wanneer je wil. Je hebt geen verplichtingen, je hoeft 
bijvoorbeeld geen bardiensten te draaien en dergelijk. Je krijgt ook altijd het gevoel dat je heel goed begeleid 
wordt, dat doen zij heel slim. Bij verenigingen is dit ook zeker zo, maar daar voelt het voor sommige mensen 
anders. Daarnaast denk ik dat soms individualisering helemaal geen invloed heeft op het fietsen omdat mensen 
dit altijd al individueel deden. Ik denk wel dat je als sportbonden moet aanhaken bij het succes van de 
sportscholen. Succesvolle concepten moet je zien te vertalen naar je eigen sport. Doelgroepbenadering is 
belangrijk. Mensen wil toch meer op zichzelf aangewezen zijn, maar aan de andere kant denk ik dat daar wel 
weer een kentering in gaat komen. Mensen gaan toch mee geborgenheid opzoeken in hun eigen kring. Het wordt 
misschien niet meer hetzelfde zoals het vroeger was, maar het wordt anders georganiseerd. Mensen zijn namelijk 
kuddedieren. Sportbonden moeten kortere bindingsvormen aan gaan bieden, veel meer aangepast aan de tijden en 
ruimte van mensen. Ik denk dat het op neer komt dat mensen zich anders gaan organiseren, met minder 
verplichtingen.  
 
Wat zijn valkuilen in het hele traject van het aanbieden van individueel lidmaatschap? 
Het grootste knelpunt is om de verenigingen mee te krijgen. Misschien geen knelpunt maar wel een lastig punt. 
Hierdoor kun je niet het ideale aanbieden omdat je concessies moet doen om het er doorheen te kunnen krijgen. Je 
bent blij dat je door mag, maar je bent toch niet helemaal tevreden. Naderhand loop je telkens tegen de concessies 
aan die je gedaan hebt. Een ander knelpunt is de promotie. Je hebt als sportbond nu eenmaal niet die financiële 
daadkracht om je product ontzettend te promoten. Je moet dus echt een grote partner vinden die je daarin wil 
bijstaan. Je moet naamsbekendheid opbouwen en daar heb je niet genoeg de middelen voor. De scheidingslijn 
tussen individueel lidmaatschap en de diensten die je aanbiedt wordt steeds grijzer. Leden is al helemaal niet 
meer het belangrijkste. Het gaat erom of leden te werven of winst maken op de producten die je aanbiedt. Dat is 
een hele andere manier van denken. Ik denk dat dat heel belangrijk is!  
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IInntteerrvviieeww  RR--44  ((DDhhrr..  BBrroonnkkhhoorrsstt))  
 
Interview Dhr. Bonkhorst (Directeur KNBLO-NL) 
Datum: 11 maart 2008 
Tijd: 10:00 uur 
Locatie: KNBLO-NL – Nijmegen 
Duur: 60 minuten 
 
Voor het interview wordt al gepraat over het onderwerp. De onderzoeker besluit, met goedkeuring 
van de geïnterviewde, om de voice-recorder aan te zetten. 
 
…..Wij hebben 30.000, dus wij zijn een stukje kleiner dan bijvoorbeeld de Zwembond. Als je ziet waar wij 
vandaan komen, wij bestaan dit jaar 100 jaar. Wij hebben dus een jubileum programma voor dit jaar. Als je het 
heel zwart/wit bekijkt was het belangrijkste wat de bond deed tot 4/5 jaar geleden het organiseren van de 
Nijmeegse Vierdaagse. Dat is nu een stichting geworden en vanaf dat moment zijn wij de bond gaan inrichten. 
Daar zijn wij in 2004 mee begonnen. Wij zijn dan wel 100 jaar oud, maar als sportbond dus nog maar 4 jaar 
jong en zijn wij nog heel veel dingen aan het ontwikkelen. Wat zeker ten aanzien van het individueel 
lidmaatschap voor ons heel erg speelt is dat wij voordat wij als landelijke bond bezig waren 10 kringen hadden. 
Wij zijn heel erg bezig om met die kringen/verenigingen een fusie aan te gaan zodat het evenredig wordt. Dat 
gaan wij in juni afronden, dus wij zitten daar op dit moment middenin. De reden waarom ik dit even noem is 
dat ten aanzien van de kringen elke kring ook een bepaalde vorm van individueel lidmaatschap kende. Dus in de 
huidige situatie hebben wij 10 regionaal verschillende individuele lidmaatschapsvormen. Ieder met zijn eigen 
contributies en afdrachten. Je krijgt dus hele rare situaties. Je betaalt voor precies hetzelfde in bijvoorbeeld 
Limburg aanzienlijk minder dan in bijvoorbeeld Zeeland. Dat is een aparte situatie, maar die 10 verenigingen 
zijn wel een hele grote groep bij ons geworden. Op dit moment zitten daar 12.000 van de totale 30.000 mensen 
in. Deze groep is de laatste jaren ook sterk gegroeid. Het geeft dus aan dat met name het individuele 
lidmaatschap ontzettend sterk groeit. Dat is heeft alles te maken, in ons geval, dat mensen zeggen dat zij wel 
ergens bij willen horen maar zich afvragen waarom zij lid van je zou worden. Ik trek mijn schoenen aan en ga en 
ik doe nog aan wat evenementen mee, maar daar hoef ik geen van jullie te worden. Ik denk dat dit ook een beetje 
bij zwemmen speelt. De mensen die lid worden zijn de meer fanatiekere wandelaars die tenminste iedere maand 
mee doe aan een tocht en die de voordelen zien om lid te worden van ons. Zij krijgen kortingen op de tochten en 
ook op de vierdaagse, ze krijgen het landelijk wandelprogramma waarin alle tochten in staan waar zij korting op 
krijgen, ze krijgen allemaal een magazine en de kortingen die verbonden zijn aan de Nationale Sportpas. Dit 
alles vormt de basis voor ons individueel lidmaatschap. Waar wij nu mee bezig zijn is om van die 10 
verenigingen, met elk weer zijn eigen autonome structuurtjes, om daar ook weer door een fusie naar 1 vereniging 
toe te gaan. Maarten van Kolwijk van NOC*NSF is dat aan het ondersteunen en begeleiden. Aan het eind van 
deze week gaan wij bij de KvK een fusievoorstel aandienen waarbij 9 van de 10 verenigingen hebben aangegeven 
dat zij willen fuseren. Dan gaan wij naar een landelijk individueel lidmaatschap. Wij hebben dan in de nieuwe 
structuur van de bond een landelijke vereniging. Dat heeft te maken omdat wij die verenigingen willen 
samenvoegen. Het is makkelijke om verenigingen te laten samenvoegen tot een nieuwe vereniging dan 
bijvoorbeeld een stichting. In die landelijke vereniging komt straks iedereen terecht. Dat betekent dat het straks 
niet meer mogelijk is om regionaal individueel lid te worden. Het hele proces dat daar achterzit gaan wij 
automatiseren. De administratie krijgen wij nu ook hier en een ander voordeel is dat wij de werving ook landelijk 
kunnen uitzetten. Mensen betalen bij ons voor het landelijk individueel lidmaatschap €28,50 en die bedragen 
hebben wij voor 2008 tot 2012 ook al vast staan, dit zijn wij met onze leden al overeen gekomen. Op dit moment 
kunnen mensen dit al via internet, maar dit moeten wij nog veel verder uit gaan werken. De discussie die wij 
nog steeds hebben is dat de verenigingen zeggen dat het individuele lidmaatschap een concurrent is. Daarvan 
hebben wij gezegd dat wij alle producten en diensten hebben doorgerekend om te kijken hoeveel het allemaal kost. 
Wij weten precies hoeveel het kost, dat is namelijk €16,63 per lid. Wij hebben tegen onze verenigingen gezegd 
dat in de situatie waarin elk verenigingslid €5,10 afdroeg, dat niet uitkan. Daar moet dus wat in veranderd 
worden. Wij hebben aangegeven dat wij het heel reëel vinden dat zij als vereniging minder af hoeven te dragen 
voor hun verenigingsleden omdat zij de tochten organiseren waaraan ook individuele leden deelnemen. Wij 
hebben gezegd dat wij dat wij van individuele leden meer vragen dan van verenigingsleden. Er is besloten om 
van de individuele leden €25 te vragen en van de verenigingsleden €6,50. Daar zit het verschil in. Wij hebben 
daarvoor een onderzoek gehouden, dus wij weten dat die individuele leden behoefte hebben om ergens bij te 
horen, maar niet de verplichtingen willen hebben die komen kijken bij een verenigingslidmaatschap. Zij vinden 
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het belangrijk dat er een bond is die hun belangen behartigt en dat zij kortingen kunnen krijgen, maar zij 
begrijpen ook dat zij daar meer voor moeten betalen omdat zij niet meehelpen bij het regelen en organiseren van 
die tochten. Toch blijft het in de periode waarin wij nu zitten en in de toekomst het belangrijk dat wij de 
verenigingen uitleggen dat deze groep mensen echt anders is en niet zit te wachten op een lidmaatschap van een 
vereniging. Wij zullen elke keer wel eerst zeggen wanneer mensen lid willen worden dat zij dat kunnen bij een 
vereniging, maar sommige mensen willen dat nu eenmaal niet. Straks hebben wij weer een rondje  tijdens de 
regionale ledenvergaderingen en dan zal dit ook weer issue zijn. Je moet het continu blijven uitleggen. 
 
Jullie doel is niet om de mensen uiteindelijk door te laten stromen naar de vereniging? 
Dat hebben wij nu wel gedaan op het moment dat die regionale verenigingen worden omgebouwd tot die 
landelijke vereniging. Wij hebben de regionale verenigingen er op geattendeerd dat dit een ideaal moment is om 
de mensen te wijzen op het feit dat ze nu naar een landelijke vereniging overstappen, maar dat zij regionaal lid 
kunnen worden van een vereniging. In Drenthe heeft dit ervoor gezorgd dat een grote groep individuele leden 
overgestapt is naar een vereniging. Een groot gedeelte interesseert het niet echt of de producten nu komen van 
een landelijke of regionale organisatie. Zij willen gewoon alle producten hebben en willen daar ook voor betalen, 
maar hebben geen zin in de sores die daar allemaal komt kijken bij een verenigingslidmaatschap en willen ook 
geen stemrecht. Dit laatste blijkt uit het feit dat wij een regionale verenigingen hebben met 2.000 individuele 
leden waarbij tijdens een ALV maar zes mensen aanwezig zijn. Natuurlijk moet je die mensen wel een stemrecht 
geven en dat zullen wij in die nieuwe structuur ook zeker wel doen, maar de mensen hebben daar geen behoefte 
aan. Wij hadden nog een soort democratisch probleem. Doordat wij alles binnen een vereniging georganiseerd 
hadden en die grote groep individuele leden ontzettend steeg, in sommige regio’s die leden meer te vertellen 
hadden dan de andere verenigingen. In Limburg bijvoorbeeld hebben wij 4.000 leden waarvan 2.500 individuele 
leden. Dus die vereniging kon met die eerder genoemde zes mensen het beleid van de gehele regio bepalen. Dat 
hebben wij er nu uitgehaald. Wij hebben gezegd dat hoe hard de groep individuele leden ook groeit deze nooit 
meer te zeggen mogen hebben dan de verenigingen en stichtingen die de tochten organiseren. Dit hebben wij nu 
ook statutair vastgesteld. De regio’s waaronder de verenigingen en stichtingen vallen minimaal 50% van de 
stemmen hebben en dat de individuele leden altijd maar een kwart hebben van de stemmen. Hiermee zorg je 
ervoor dat je er een aantal waarborgen ingebouwd waardoor verenigingen zien dat deze groep andere mensen 
zijn met andere wensen, maar dat zij binnen de bond niet de macht kunnen krijgen om alles te bepalen. Dat is in 
de huidige situatie nog wel zo, maar in de nieuwe situatie niet meer. 
 
Waarom hebben jullie destijds gekozen voor een verenigingsvorm? 
Eigenlijk omdat in die tijd, voor 2004, toen bestond er nog geen landelijke sportbond. De vierdaagse was het 
belangrijkste wat wij hier eigenlijk organiseerden. Die kringen hadden in die 90 jaar al hun eigen structuur 
ontwikkeld en boden al een individueel lidmaatschap aan en wilden die als autonome kring ook houden. In die 
periode is dan ook gezegd dat wij dat wel wilden maar dan bouwen dit wel om van, wat wij in die tijd een 
administratieve vereniging noemden, naar iets wat elke regio moet doen. Het is dus eigenlijk een oplossing 
geweest om ervoor te zorgen dat die individuele leden wel in de regio konden blijven. Het had er ook al mee te 
maken dat er een aantal regio’s waren die daarvoor al een vereniging hadden opgericht. Of ik het achteraf zou 
weer zou doen is de vraag, maar het is nu zo dat wij nu met negen regio’s te maken hebben en dat wij straks een 
landelijke vereniging hebben. Het is voor ons vele malen praktischer om al die verenigingen te fuseren tot een 
nieuwe verenigingen dan om de verenigingen op te heffen en de leden over te hevelen. Je moet dan alle 12.000 
leden persoonlijk benaderen of zij opnieuw lid willen worden en daarvoor moeten zij dan ook tekenen. Terwijl je 
de verenigingen laat fuseren dan is het een besluit van de vereniging en dan gaan alle leden automatisch over 
naar de nieuwe vereniging. Wij doen dit anders dan bijvoorbeeld te NTFU die werken met een stichting. Het is 
dus echt een praktische reden geweest. 
 
Wat zijn nu hele sterke en zwakke punten van zo’n verenigingsstructuur? 
Hele sterke punten zijn er niet anders dan in ons geval dat de nieuwe landelijke vereniging de belangen moet 
behartigen van de individuele leden. Er zit wel iets van democratie in. De vereniging moet ook iemand 
afvaardigen in het bestuur van de bond die de belangen van de individuele leden in de gaten houdt. Die 
vereniging is voor ons een club mensen die dat allemaal gaat coördineren en die gaan zorgen dat de 
afgevaardigden de goede informatie krijgen van hun leden en dat dit alles beter geborgd gaat worden. Voor de 
rest maakt het volgens mij niet zoveel uit of de mensen nu aangesloten zijn bij een stichting of bij een 
vereniging. Er zit alleen een hele technische vorm aan en dat is dat je bij een stichting formeel geen leden kunt 
hebben. Dan zul je de constructie van aangesloten mensen tot leden op een andere manier moet zien te regelen. 
Mensen melden zich aan als lid van de bond, maar worden straks administratief verwerkt als lid van een 
regionale vereniging. Daarmee hebben wij eigenlijk ondervangen dat alle leden ook ergens in een vereniging 
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zitten. Hierdoor worden zij dan ook als echte leden gezien door de NOC*NSF. Al onze leden zijn dan ook echte 
verenigingsleden. Het heeft dus zowel voordelen als nadelen. Het heeft voordelen in dit fusietraject omdat wij nu 
makkelijk naar een andere vorm kunnen gaan, maar in de praktijk heeft het weer nadelen omdat elke vereniging 
al hun 8.000 of 10.000 leden moeten oproepen voor de ledenvergadering en dat zij allemaal moeten komen. Dan 
heb je echt de Goffert nodig. Er zit dus ook een beetje een schijndemocratie in. Wij moeten er wel aandacht aan 
schenken, maar wij weten ook dat de mensen toch niet zullen komen.  Zo zullen wij de ALV aankondigen in ons 
magazine en dat mensen de stukken kunnen krijgen, dus wanneer men dat wil er vergaderd kan worden. Dat 
hoeft bij een stichting allemaal niet. Als stichting kun je een bestuur aanwijzen die de koers bepaald van die 
stichting. Zij hebben dan ook niets te maken met de leden. Ik geloof dat de Golffederatie ook zoiets toepast. Het is 
voor ons echt een praktische reden geweest omdat er al verenigingen bestonden en ik weet niet wanneer wij dit 
niet zouden hebben dit zouden hebben toegepast. Het is wel een systeem dat goed kan gaan werken. Het enige is 
dat je het democratisch proces goed in de gaten moet houden en dat is misschien het enige nadeel daaraan.  
 
Wat zijn de ontwikkelingen binnen het ledenbestand? Groeit de groep individuele leden harder? 
In 2005 hadden wij 26.000 leden en nu hebben wij 30.000 leden. De grootste groei komt uit de club individuele 
leden. Echter, ook het grootste verloop komt uit deze groep. Die mensen zijn dan ook het minst loyaal. Aan het 
eind van het jaar verliezen wij uit die groep ook ongeveer 1.000 mensen. De afgelopen 3/ 4jaar komt de groei 
voornamelijk uit die groep. Dat heeft te maken omdat het veel makkelijk werven is. Wanneer wij op de Wedren 
gingen werven leverde dat altijd 500 nieuwe leden op. Dit is eigenlijk iets wat wij niet eens zo goed uitbuitten. 
Wij kunnen bij onze evenementen veel meer aan werving doen. Via deze evenementen hebben wij zo’n 6.000 
mensen die wij kunnen bereiken. Wij staan echter maar op een paar evenementen en daarin kunnen wij nog veel 
winst boeken. 
 
Wat is nu echt de meerwaarde voor mensen om juist het directe lidmaatschap af te sluiten? 
 Het zijn vooral voordeellopers, dus mensen die voordeel willen hebben bij de inschrijving van tochten. Wij 
zitten er nu echt heel erg op om de mensen direct te laten zien dat zij die €25 al hebben terugverdiend. Dit zullen 
wij dan ook gebruiken voor onze komende Wedrenacties. Dat werkt op zich goed, maar wij moeten dit nog veel 
verder ontwikkelen. Omdat wij toch al niet zo hoog zitten in onze contributieafdracht kunnen wij al heel snel 
laten zien dat mensen er veel voordelen bij hebben om een individueel lidmaatschap af te sluiten. Echt de mensen 
laten zien dat zij, wanneer zij het lidmaatschap afsluiten, het er eigenlijk al uit hebben. Iets anders waar wij nu 
heel erg mee bezig zijn is dit boekje (landelijk wandelprogramma). Dit is een boekje dat op dit moment ieder lid 
krijgt. Tot voor een paar jaar geleden kregen alleen onze leden dit boekje maar inmiddels is het ook te koop in 
boekwinkels en bij de ANWB. Wanneer mensen dit boekje aanschaffen dan doen wij daar natuurlijk meteen wat 
extra informatie bij. Zo laten wij ze zien dat ze bij het afsluiten van een individueel lidmaatschap ook dit boekje 
krijgen maar door iets meer te betalen zij ook alle andere voordelen kunnen krijgen. Wij merken dat daar heel veel 
belangstelling voor is. Vorig jaar hebben 30.000 van deze boekjes laten drukken. Nu zitten wij in maart en zijn 
inmiddels al met een tweede druk bezig want wij hebben er al zo’n 55.000 verkocht. Dat zijn allemaal mensen die 
wij anders niet bereiken. Het zijn namelijk mensen die anders niet op onze evenementen afkomen. Het is dus een 
nieuw kanaal om die mensen rechtstreeks te benaderen. Dat is continu de zoektocht om met de mensen in contact 
te komen en wat je vervolgens de mensen kunt bieden. Wij zijn nu ook bezig om mensen meer te laten wandelen 
net zoals de zwembond bezig is met mijnzwemcoach. Wij hebben een andere vorm namelijk de walkchallenge in 
China waar nu zo’n 600 mensen aan meedoen en daarvan uit ontwikkelen wij nieuwe vormen. Maar daarnaast 
proberen wij ook steeds meer een begeleidingsprogramma’s te ontwikkelen. De uitdaging is er om ervoor te 
zorgen om de mensen te laten zien dat wel een lidmaatschap moeten afsluiten. Alle wandelpaden in Nederland 
worden door ons onderhouden, echter iedereen mag er op. Wij zeggen wel eens dat het voor ons pas interessant is 
wanneer je alleen het bos maar in mag wanneer je lid bent van ons. Dat geldt voor zwembaden precies hetzelfde. 
Het grote voordeel dat wij hebben ten opzichte hebben van zwemmen is dat wij 1.500 tochten hebben. Het 
voordeel wat zwemmen weer heeft dat de zwembond mensen gericht ergens naar toe kunnen laten werken, dat is 
bij ons een stuk lastiger. 
 
Alle leden die aangesloten zijn bij de verenigingen krijgen ook al deze producten? 
Ja die krijgen dit ook allemaal. De meerwaarde van de vereniging is dat de vereniging haar eigen wandeltochten 
organiseert. Die zijn vaak gratis voor leden. Maar die gaan ook samen ook het hele land door. Ze doen zelfs mee 
in hun eigen clubtenue. Aanstaande zondag hebben wij onze jubileumtocht en daar komen 3.000 leden op af. 
Daar zul je echt verenigingen met bussen aan zien komen. Op basis van het landelijk wandelprogramma maken 
verenigingen hun eigen wandelkalender. Daarnaast organiseren ze wekelijks ook tochten. Op vaste dagen gaan 
ze met hun begeleider in hun eigen omgeving wandelen. Ook beginnen verenigingen steeds meer met nieuwe 
ontwikkelingen te werken zoals GPS en Nordic-Walking.   
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Zijn er ook mensen die overstappen van een vereniging naar een individueel lidmaatschap? 
Die zijn er wel maar dat komt voornamelijk doordat een vereniging ophoudt om te bestaan. Over het algemeen 
zien wij dat de mensen die voor de vereniging kiezen dat heel bewust doen. Het zijn vaak een stuk socialere 
lopers. De individuele lopers zie je vaak met z’n tweeën lopen of met een klein groepje. Ze kiezen vaak hun eigen 
pad en eigen voorbereiding. Een vereniging zie je al snel met zo’n 50 man lopen. Dat zijn toch mensen die iets 
meer binding met elkaar hebben. Wat wel een nadeel is, is dat deze mensen vaak geen clubhuis hebben. Dat mis 
je echt in de binding. Dit speelt denk ik ook in het zwemmen. Wij zijn daarom nu echt aan het kijken of wij 
kunnen samenwerken met horeca en recreatie. Wat nu heel veel komt zijn Nordic-Walking verenigingen. Die 
proberen wij op te richten in een hotel, op een camping of andere recreatievoorziening. Hierdoor hebben mensen 
ook honk waar zij zich kunnen binden. Wat de verenigingsmensen onderscheid van de individuele lopers is dat 
deze mensen echt elkaar opzoeken en samen dingen ondernemen. De individuele lopers komen wel samen om te 
wandelen, maar dat is vaak alleen tijdens een evenement. Ze gaan daar vaak op eigen gelegenheid naar toe.  
 
Nordic-Walking is iets van de laatste tijd. Is dat nu volledig bij jullie geïntegreerd? 
Ja, het is echt iets van de laatste jaren. Je ziet in het begin dat de verenigingen daar toch nog wat huiverig voor 
zijn. Het voordeel van Nordic-Walking is dat de vorm van begeleiding al ingebouwd is. Dit voor ons een mooie 
manier om trainers en begeleiders bij verenigingen te krijgen. Er ontstaan nieuwe verenigingen. Het afgelopen 
jaar zijn er zo’n 15 nieuwe verenigingen bijgekomen. Mensen hebben vaak leren Nordic-Walking met een 
begeleider en willen dat graag blijven doen met een aantal andere mensen. Dat proberen wij dan te faciliteren. 
Voor het individuele lidmaatschap denk ik dat het goed is dat de evenementen toegankelijk zijn voor zowel de 
leden als de niet-leden, maar dat het toch duidelijk voordelen biedt voor verenigingsleden en voor individuele 
leden. Dat is soms maar 50 cent op een tocht of symbolisch, maar het wordt vaak wel enorm gewaardeerd.  
 
Jullie doel is om echt het individuele lidmaatschap te promoten tijdens de evenementen? 
Ja, wij staan dit jaar op iedere jubileumtocht. Wij hebben daarvoor allerlei materialen ontwikkeld en zelf een 
eigen promostand ontworpen. Daar moeten wij nu echt in investeren omdat wij het simpelweg nog niet hebben. 
Wij deden vroeger echt nooit wat aan werving  Wij staan ook op beurzen en dergelijk. Dat levert misschien niet 
direct nieuwe leden op, maar er zijn toch een paar duizend mensen die de folders meenemen. Zo bouw je wel een 
stukje naamsbekendheid op. Mensen willen ook graag op de hoogte blijven wat er gebeurt. Wij proberen de sport 
wel in een modern jasje te steken. 
 
Vindt u dat sportbonden professioneler en commerciëler moeten worden? 
Wij zijn veel te klein. Wij zijn maar met 10 mensen. Het liefst heb ik iemand fulltime op marketing om deze 
dingen allemaal uit te zetten. Je moet dus echt professioneler worden anders lukt het niet. Wij hebben onze oude 
materialen in een nieuw jasje gestoken. Daar hebben wij enorm veel veranderd zodat het beter aansluit bij de 
doelgroep. Wij hebben min of meer het beeld te veranderen van een oubollige sport naar een moderne sport. Wij 
merken dat de mensen die wandelen steeds professioneler worden. Er wordt geïnvesteerd in materialen en 
dergelijk. Dat is in het hardlopen gebeurd en dat zien wij nu ook in wandelen gebeuren. Mensen zien wandelen 
ook steeds meer een uitje. Wij willen de mensen dan ook een belevenis geven. Dat is iets waar wij het ook met 
onze verenigingen over hebben. Je moet mensen het idee geven dat het niet alleen een tocht is, maar dat het ook 
een hele belevenis is. Hierdoor spreek je de wat modernere wandelaar aan. Het is alleen iets wat je niet van 
vandaag op morgen hebt gerealiseerd.  
 
Hoe ziet de leeftijd eruit van jullie doelgroep? 
Het zijn toch wat oudere mensen. 60% is 55 jaar en ouder. De uitstroom waar ik het over had zijn vooral 65+. 
Die geven ook aan dat niet meer kunnen lopen, het heeft geen zin meer om te lopen. Waar wij op mikken is de 
groep die als het ware met een tweede sportcarrière begint, dus rond 40-45 jaar. Die gestopt zijn met hele 
intensieve en blessuregevoelige sporten, maar toch willen blijven sporten. Daarnaast zitten er in die 
leeftijdscategorie ook mensen die erachter komen dat zij de laatste jaren te weinig aan beweging hebben gedaan 
en die dan wandelen als ideale sport zien om te beoefenen. Op die doelgroep richting wij ons erg met het 
individueel lidmaatschap. Het heeft geen zin om ons te richting op de jeugd. Wij moeten er wel voor zorgen dat 
die kinderen wel een beleving ondervinden tijdens de avondvierdaagse zodat zij later misschien de sport wel gaan 
beoefenen. Tijdens evenementen richten wij ons echt op de groep 45+. Maar wij organiseren ook evenementen die 
wij meer als gezinsevenement willen profileren. Dan zie je er toch heel veel kinderen op af komen omdat het dan 
meer als een dagje uit wordt gezien. Je moet er dus veel meer dingen om heen gaan verzinnen. 
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Hoe hebben jullie de verenigingen op de hoogte gebracht van de plannen qua lidmaatschap? 
Wat voor ons heel belangrijk is geweest dat wij een aantal discussies hebben gevoerd. Zo hebben wij onder andere 
een financiële discussie gehad. Wij hebben helemaal onze producten en diensten doorberekend zodat wij konden 
zien hoeveel het ons kost per lid. Dat hebben wij onze verenigingen laten zien tijdens regiovergaderingen. Wij 
hebben gevraagd of zij de diensten belangrijk vonden. Als zij dat dan vonden dan konden zij gelijk zien hoeveel 
dat gaat kosten. Dan kun je ze ook uitleggen dat wanneer zij €5 betalen ik niets iets van €16 kan volhouden. 
Toen hebben wij dat moment aangegrepen om het onderscheid te maken tussen verenigingsleden en individuele 
leden, waarbij wij hebben gezegd dat wij solidair moeten zijn met de verenigingen. De verenigingen doen dingen 
waar de individuele leden profijt van hebben, dus het is dan te rechtvaardigen dat wanneer een vereniging dat 
doet deze minder hoeft af te dragen aan de bond dan individuele leden. Dat heeft ertoe geleid dat wij op een 
gegeven met de discussie hebben gehad of wij gaan zo door, dus dat elk lid nu €16 moet afdragen in plaats van 
€5, of wij maken een onderscheidt tussen de individuele leden en verenigingsleden. De individuele leden betalen 
dat €6,50 omdat ze nu ook het magazine krijgen en de individuele leden betalen €25. Je hebt elkaar er een beetje 
in nodig. Het blijft wel nog steeds uitleggen. Op het moment dat je aan de portemonnee van verenigingen komt 
dan snappen ze het wel, maar als zij zien dat je actief gaat werven dan vinden ze dat erg. Vaak ziet een 
wervingsactie van de bond er toch wat mooier uit dan die van een vereniging. Dit is ook wel nodig omdat wij die 
individuele leden binnen moeten krijgen om onze producten en diensten te kunnen blijven aanbieden. Het is wel 
een spel wat je met z´n allen moet spelen. Het was aan de ene kant allemaal wel een beetje ´tricky´ maar aan de 
andere kant pakt het nu goed uit. Wij hadden dus de financiële discussie en hebben toen meteen de discussie over 
het individuele lidmaatschap erbij gepakt. Wij zijn er echter nog niet, maar wij gaan de goede kant op. 
 
Jullie hebben nu de vierdaagse omgezet in een stichting. Hoe ziet dat er precies uit? 
Het bestuur van de bond zit ook in het bestuur van de Stichting. Zo’n evenement moet je ook niet als bond 
willen organiseren vanwege fiscale redenen. Wij kregen te maken met de Belastingdienst. Alle evenementen die 
wij organiseren brengen wij onder in de Stichting. De voorzitter van de Stichting is vice-voorzitter van de bond. 
In de statuten van de Stichting zijn punten opgenomen dat wanneer de Stichting iets wil gaan wijzigen, zij dit 
eerst moeten overleggen met de bond. De vierdaagse heeft bijvoorbeeld dus goedkeuring nodig voor de begroting. 
Dat is een reden. Daarnaast huurt de stichting personeel in van de bond. De stichting bevind zich ook in het 
pand naast ons en zij huren als het ware het pand van ons. De automatisering is ook van de bond. Wij zijn dus 
heel erg verbonden met elkaar. Aan de ene kant wil echter de boel iets meer ontvlechten, maar aan de andere kant 
is het wel fijn om er toch invloed op te kunnen hebben. Wat wij in ieder geval in de statuten verankeren is wat de 
stichting mag veranderen met toestemming van de bond.  
 
Wat verstaat u onder individualisering? 
Aan de ene kant kun je er heel veel mee, aan de andere kant ook weer helemaal niets. Wat ik in ieder geval voor 
ons belangrijk vind is dat de individuele sporter zijn eigen keuzes maakt in wanneer hij iets met de sport kan en 
wil. Als ik kijk naar mijzelf dan vind ik het belangrijk dat ik kan sporten op de momenten wanneer ik dat wil. Ik 
denk dat dat ten aanzien van het hele individualiseringsverhaal een hele belangrijke is. Mensen maken zelf een 
keuze of zij dat alleen willen beoefenen of dat zij wel de behoefte hebben om iets met elkaar te doen zonder meteen 
lid te moeten zijn van een vereniging. Aan de vierdaagse nemen verreweg de meeste mensen individueel mee, 
maar uiteindelijk zijn zij toch vaak met een groepje. Het verschil tussen de mensen die geen lid zijn van een 
verenigingen en mensen die dat wel is denk ik dat de mensen die geen lid willen worden wel behoefte hebben om 
af en toe iets gezamenlijk te doen of dat zaken gefaciliteerd worden, maar dat verenigingsleden echt op zoek zijn 
naar die structurele samenzijn. Een vereniging verziet in die behoefte. In het verhaal van individualisering zien 
wij bij ons dat mensen best wel ergens aan mee willen doen en daar ook best voor willen betalen, maar dat zij 
geen behoefte hebben aan een verenigingslidmaatschap. Zij snappen ook dat bonden en verenigingen nodig zijn 
om hun te laten genieten van het wandelen, maar zij willen wandelen op hun eigen moment en willen ook 
voorzien worden in hun behoeftes. De mensen die echt individueel zijn die trekken wij niet. Die trekken hun 
schoenen aan en gaan en die regelen alles zelf wel. Ik ben er van overtuigd dat de sport die mensen nooit weet 
binnen te halen. Je moet heel goed laten zien wat voor voordelen er voor een individu inzit om zich toch op een of 
andere manier te binden. Je kan dus echt veel kanten met individualisering hebt. Je moet bij elke individu iets 
kunnen raken iets kunnen prikkelen waardoor het individu toch graag gefaciliteerd wordt in zijn of haar 
behoefte. Laat de keuze echter bij het individu. Wij hanteren de cijfers dat in Nederland 5,5 miljoen mensen er 
minsten 1 keer maand op uittrekt. Dan is het schrijnend om te zien dat er maar 30.000 mensen lid zijn, maar 
toch is er maar een klein deel van die miljoenen interessant voor je als lid. Mensen hoeven ook niet meteen lid 
van je te worden, maar je kunt laten zien dat je er bent. Misschien dat zij in een later stadium naar je toe komen. 
Individualisering blijft echter onbegrijpelijk, maar misschien dat anderen daar weer anders over denken. Er is 
nog zoveel te winnen, maar er gaat helaas maar 24 uur in een dag. 
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Interview Dhr. van Kolwijk (NOC*NSF) 
Datum: 20 maart 2008 
Tijd: 12:00 uur 
Locatie: NOC*NSF - Arnhem 
Duur: 50 minuten 
 
Voordat de voice-recorder wordt aangezet stelt dhr. van Kolwijk zichzelf al voor.  
 
Vrij recent is er van u een concept rapport verschenen over individueel lidmaatschap. Kunt u daar 
misschien meer over vertellen. 
Een tijdje geleden kwam het verzoek binnen van ons NOC’NSF Accountmanagement, met name vanuit Richard 
Kaper jullie accountmanager, om een overzicht te geven van verschillende vormen van individueel lidmaatschap. 
Een aantal bonden, waaronder de KNZB, zitten in een traject waarbij een keuze moet worden gemaakt om de 
individuele leden die men wil gaan binden een plaats te geven binnen de structuur. Door middel van interviews 
met verschillende bonden die al bepaalde vormen toepassen ben ik tot deze samenvatting gekomen. Het geeft een 
globaal overzicht van zes verschillende individuele lidmaatschapsvormen die momenteel te onderscheiden zijn in 
de sportwereld. Hierbij moet wel gezegd worden dat er altijd wat verschillen zitten tussen de bonden die een 
bepaalde vorm toepassen. Dit heeft te maken met het feit dat soms sportspecifieke keuzes moeten worden 
gemaakt. Geen enkele sport is hetzelfde. Ook zijn er verschillen omdat de structuren worden ingebed in de 
huidige structuren. Je kunt je voorstellen dat de beginsituatie/structuur ook weer per bons verschillend is. Voor 
het schrijven van deze samenvatting heb ik ook gesproken met experts op sommige gebieden. Zo heb ik gesproken 
met Fred Kollen, de goeroe op het gebied van verenigingsrecht. Ik heb daar zelf namelijk geen verstand van. Dit 
is dan ook raadzaam voor bonden die een keuze gaan maken. Laat je goed voorlichten voordat je een keuze maakt 
zodat je niet voor verassingen komt te staan. Niemand heeft overal verstand van. 
 
Ik zou graag met u uw samenvatting doornemen. Zou u iets meer kunnen vertellen over de 
relevante factoren die u daarin noemt? 
Ja, iedere bond heeft zijn eigen redenen waarom zij iets willen doen met individueel lidmaatschap. Elke bond 
heeft zijn  eigen factoren die zij belangrijk achten. Een aantal factoren komen daarin regelmatig naar voren. Deze 
zijn in deze samenvatting dan ook aangehaald. Zo is de factor doelgroep belangrijk voordat men verder gaat met 
de ontwikkeling van een lidmaatschapsstructuur. Je moet eerst weten wat je doelgroep is en je aanbod dus 
richten op deze groep. Doe je dit niet, dan is de kans groot dat je plank misslaat. Je keuze voor een bepaalde 
lidmaatschapsvorm is dus sterk afhankelijk van je doelgroep. Een bond moet ook een duidelijk onderscheid maken 
tussen de individuele leden en hun eigenlijke leden namelijk de verenigingen. Hierbij is voor veel bonden en 
verenigingen de stabiliteit een belangrijke factor. Je bent er per slot van rekening van en voor de verenigingen. 
Binnen een bond hebben verschillende partijen een belang. Nu een bond individuele leden aan gaat boren is het 
belangrijk dat deze een plek krijgen in de besluitvorming. Een andere belangrijke factor is draagvlak. Voordat een 
individueel lidmaatschap doorgevoerd kan worden is het van belang dat er draagvlak is onder het bestuur en 
verenigingen. Verenigingen kunnen bijvoorbeeld individueel lidmaatschap zien als concurrentie. Zij denken 
vaak dat verenigingsleden overstappen naar deze vorm en dat nieuwe leden ook voor deze vorm kiezen en geen 
lid worden van een vereniging. Het vergt dan ook veel communicatie, tijd en overleg van de bond richting 
verenigingen om draagvlak te krijgen en het nut van individueel lidmaatschap duidelijk te maken. Voor sommige 
bonden is het van belang dat de individuele leden gezien worden als echte leden. Hierdoor tellen zij mee voor de 
verdeling van de Lotto-gelden. Hoe meer leden, hoe meer geld. Op dit moment wordt de sportagenda 2012 
vastgesteld. Hierin wordt bepaald wat de definitie is voor een lid. Ik denk echter dat dit nu nog niet geheel 
vastgesteld wordt omdat hierdoor een aantal bonden in de problemen kunnen geraken. Je moet je voorstellen dat 
het voor een bond een klap is wanneer in een keer 50.000 mensen niet meer mee tellen. De hoogte van het 
contributiebedrag hangt hier ook nauw mee samen. Hierover is ook een discussie gaande. Ook moeten bonden een 
juiste afstemming vinden in de hoogte van de contributie voor verenigingsleden en individuele leden om scheve 
verhoudingen te voorkomen. Daarnaast noem ik nog een aantal factoren, maar die spreken voor zich. Misschien 
is de factor van organisatie nog wel belangrijk om te noemen. Een keuze voor individueel lidmaatschap neemt 
veranderingen met zich mee, vooral intern. Bonden moeten dit inzien en hier op voorbereid zijn anders kunnen 
zij voor onaangename verassingen komen te staan. 
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In uw samenvatting noemt u zes verschillende constructies. Zou u die nader kunnen toelichten? 
Het lijkt mij handig om ze gewoon in volgorde te behandelen. Als eerste is daar de constructie ‘vereniging’. In de 
structuur kun je zien dat de individuele leden zijn ondergebracht in een vereniging individuele leden. De 
vereniging is precies hetzelfde als andere ‘normale’verenigingen en betaald dus ook gewoon een afdracht aan een 
bond. Er zijn bonden die werken met regio’s. Daarbij hangt de vereniging individuele leden op gelijke hoogte als 
de regio’s. Heeft een bond geen regio dan hangt de vereniging op dezelfde hoogte als de ‘normale’verenigingen. 
De leden van de vereniging kunnen een grote invloed hebben op de ALV. Hier moet de bond echt goed naar 
kijken want dit kan het machtsevenwicht versturen. Statutair kan het één en ander worden vastgelegd. 
Bijvoorbeeld dat de mening van de vereniging individuele leden 25% mee telt en die van de regio’s voor 75%. 
Hiermee voorkom je ook dat verenigingen of regio’s moeilijk gaan doen. De reden waarom sommige bonden 
kiezen voor deze constructie is omdat dit makkelijk is. Er wordt gewoon een nieuwe vereniging opgericht. Geen 
moeilijkheden als met bijvoorbeeld een stichting waar wij zodadelijk nog wel op komen. De vereniging kenmerkt 
zich ook als een normale vereniging, dus zij hebben bijvoorbeeld ook een bestuur en statuten. Voor wat betreft het 
eerste brengt dit wel enig risico met zich mee aangezien de leden van de vereniging het bestuur wel kan ontslaan 
tijden een ALV. De bond kan minder invloed uitoefenen wanneer het bestuur telkens wisselt.  
 
Wat is het verschil tussen een vereniging en een stichting? 
Een stichting is iets anders dan een vereniging. De individuen die aangesloten zijn bij de stichting worden niet 
gezien als lid maar als donateur. Op dit moment is voor de sportagenda 2012 de discussie gaande wat onder een 
lid wordt verstaan. Op dit moment is daar namelijk nog geen eenduidige definitie voor. Dit is wel belangrijk 
aangezien een groot gedeelte van de Lotto-gelden die de bonden krijgen afhankelijk is van het aantal leden. Hoe 
meer leden je hebt, hoe meer Lotto-gelden je ontvangt. Je kunt je voorstellen dat bonden die een stichtingsvorm 
toepassen niet echt blij zullen zijn wanneer leden van een stichting niet als leden worden gezien maar als 
donateurs. Ik denk echter dat het niet zo’n vaart zal lopen. In ieder geval niet in de komende beleidsperiode. 
Daarna zal wel een definitief besluit moeten worden genomen en zullen wij zien welke bonden er goed van af 
komen en welke bonden er minder goed van af komen. Terugkomend op de structuur. Binnen een stichting 
hebben de individuele leden geen stemrecht. Wel heeft de Stichting zelf inspraak op de ALV van de bond. Het zit 
dus in de structuur op dezelfde hoogte als de regio’s. Waar je als bond voor moet waken wanneer je deze vorm 
gaat toepassen is dat de mogelijkheid bestaat dat de machtsevenwicht gaat verschuiven. Je moet je voorstellen 
wanneer je een stichting hebt dat deze inspraak heeft in de ALV die gelijk is aan de regio’s. Een select groepje 
van 4 of 5 mensen die zitting hebben in een stichting hebben zodoende evenveel macht als een regio die misschien 
10.000 mensen vertegenwoordigd. Het is daarom handig om daarover iets op te nemen in de statuten want 
anders krijg je hele scheve verhoudingen. Om dit probleem enigszins voor te zijn zou je als bond kunnen 
beslissen om leden uit je eigen bestuur ook zitting te laten nemen in het bestuur van de stichting. Hierdoor 
voorkom je de eventuele scheve verhouding, maar het legt natuurlijk wel weer extra druk op de bestuursleden. 
Een ander groot gevaar wat aan deze constructie hangt is dat het voor kan komen dat een stichting zich gaat 
afscheiden van de bond wanneer zij niet worden ‘gehoord’. Je kunt je voorstellen dat het dan een groot probleem 
wordt wanneer de stichting 10.000 leden heeft. Er is dan een behoorlijke hap uit het totaal aantal leden weg. Ook 
dit kun je voorkomen wanneer je ervoor kiest om mensen uit het bestuur plaats te laten nemen in het bestuur 
van de stichting. Zoals gezegd is worden de leden van de stichting gezien als donateurs. Dit heeft niet alleen 
invloed op de verdeling van de Lotto-gelden die eerder genoemd zijn, maar ook op de fiscus. Om de donateurs te 
kunnen beschouwen als leden moet de bond de ficus overtuigen. Leden hebben qua BTW voordelen ten opzichte 
van donateurs. Het is daarom interessant voor bonden om de donateurs als leden re rekenen. Hiervoor moet je 
echter wel de fiscus weten te overtuigen en dat is een lastig karwei.  
 
Wat is het verschil met de stichting wel geen lid is van de bond? 
Het grootste verschil is dat de stichting geen lid is van de bond en dat de stichting geen rol speelt in de eventuele 
machtsverdeling binnen een bond. De stichting wordt in dit geval vaak gezien als een lege huls. Deze constructie 
wordt veelal toegepast door bonden die evenementen organiseren. Een voorbeeld van een bond die deze vorm 
toepast is de Nederlandse Triatlonbond. Mensen die zich inschrijven voor een evenement, schrijven zich in bij de 
stichting. Het is niet zo dat de deelnemers dit merken, het is puur administratief. De mensen die deelnemen aan 
die evenement zou het ook allemaal een zorg zijn. Die willen ook nergens lid van worden, die willen gewoon 
meedoen aan een evenement en verder niets. Het heeft daarom voor de NTB ook geen zin om deze mensen iets 
aan te bieden. De deelnemers aan een evenement zijn vaak 5 dagen lid van die stichting en dan is de 
lidmaatschap voorbij. Zoals al gezegd is merkt de deelnemer hier helemaal niets van en is het puur 
administratief. Je moet je voorstellen dat deze mensen dan ook niet gezien kunnen worden als lid. Het heeft 
daarom totaal geen invloed op het ledenaantal van de bond en de daarmee samenhangende Lotto-gelden. 
Wanneer het principe van een stichting die geen lid is van de bond wordt gehanteerd dan zal de fiscus ook BTW 



 Interview Dhr. Van Kolwijk 33  

heffen over de deelnemers van de evenementen. Waar je wel voor moet waken is voor de stichting geen apart 
orgaan wordt waar je geen binding meer mee hebt. Het kan namelijk voorkomen dat het bestuur van de stichting 
totaal geen binding meer heeft met de bond. Hierdoor kunnen de bond en de stichting helemaal uit elkaar groeien 
en dus eventueel uit elkaar gaan. Dan heb je als bond een probleem. Je kunt dit weer oplossen door mensen uit 
het bestuur van de bond ook weer zitting te laten nemen in het bestuur van de stichting. Echter, het wordt wel 
lastig aangezien misschien niemand zitting wil nemen in een ‘lege huls’.  
 
Waarom kiezen bonden dan toch voor deze constructie gezien de beperkingen? 
De enige bond die deze constructie toepast is de NTB. De reden waarom zij dit doen is omdat zij inzien dat die 
mensen die deelnemen helemaal geen trek hebben om ergens lid van te worden. Veel deelnemers aan de 
evenementen zijn vaak al verenigingslid aangezien de triatlon een zeer zware discipline is waar je goed voor 
moet trainen. Bovendien heb je bij die training echt persoonlijke begeleiding nodig. Een heel klein gedeelte van de 
deelnemers is misschien geen lid, maar die groep is voor de NTB niet heel interessant aangezien zij zich toch niet 
willen binden. Om de deelnemers toch enigszins ergens administratief onder te brengen hebben zij gekozen voor 
deze constructie. Natuurlijk kunnen zij de deelnemers in een later stadium weer polsen voor een eventuele 
deelname aan een evenement. Zij hebben per slot van rekening de gegevens van de deelnemers. 
 
Wat houdt het directe lidmaatschap op bondsniveau precies in? 
Het grote verschil ten opzichte van de stichting is dat leden direct hun contributie afdragen aan de bond en niet 
aan een stichting. Dit betekent dat de administratie op bondniveau geregeld moet worden. Er moet intern dan 
wel iets veranderen om het directe lidmaatschap te verankeren. Aanmeldingen, ,adreswijzigingen en andere 
veranderingen moeten op het bondbureau doorgevoerd worden. Je kunt je voorstellen dat het daardoor wel een 
stuk drukker wordt aangezien je natuurlijk ook nog te maken hebt met je ‘normale’ ledenadministratie van 
aangesloten verenigingen. Maar goed, je hebt hierdoor wel alles in eigen hand en je bent eigenaar van de 
gegevens. Hierdoor kun je snel en adequaat handelen bij eventuele problemen. Je hebt namelijk direct contact met 
de je individuele leden. Ook qua promotie is het makkelijker. Alles wordt verstuurd vanuit bondsniveau 
waardoor er een eenduidige communicatie is. Wanneer een individueel lid namelijk informatie krijgt, over 
bijvoorbeeld zwemmen, van een stichting dan legt een lid niet meteen het verband met de bond. Soms denken 
leden dat een stichting een heel losstaand apparaat is die helemaal niets te maken heeft met een bond. Wanneer je 
dus voor de constructie kiest van direct lidmaatschap dan wordt dit voorkomen en is alles wat verstuurd wordt, 
verstuurd vanuit de bond. Vanzelfsprekend brengt dit ook weer de nodige drukte met zich mee. In de structuur 
kun je zien dat het orgaan directe leden dezelfde functie heeft als de regio’s. Onder het orgaan directe leden 
hangen de individuele leden. Het orgaan directe leden heeft in eerste instantie evenveel inspraak als de regio’s. 
Dit kan leiden tot scheve verhoudingen. Het is per slot van rekening raar wanneer een orgaan met individuele 
leden, die eigenlijk niets met de bond te maken willen hebben, wel een grote inspraak hebben tijden de ALV. Je 
kunt het ook haast niet maken ten opzichte van je regio’s. Statutair zouden er wat dingen moeten veranderen en 
zou je het orgaan bijvoorbeeld minder stemrecht kunnen geven. Je moet ze echter wel stemrecht geven omdat er 
toch leden bij aangesloten zijn. Een ander probleem waartegen aangelopen kan worden is dat een kleine groep 
mensen maar actief is en dus de richting bepaald. Onder de groep individuele leden bestaat namelijk een grote 
kans dat daar weinig actieve mensen aanwezig zijn. Een groep van 4 mensen kan daardoor de richting bepalen 
voor 10.000 mensen. Ook hierover moet een en ander worden vastgelegd. Een groot verschil ten opzichte van de 
stichting is dat de bond zelf aansprakelijk is voor de individuele leden. Alle zaken die voortvloeien uit het 
lidmaatschap van de individuele leden vormen daarmee een potentieel aansprakelijkheidsrisico voor de bond. 
 
Hoe verhoudt zich het directe lidmaatschap op bondsniveau zich met het direct lidmaatschap op 
regioniveau? 
Het is grote lijnen precies hetzelfde alleen hangt het individueel lidmaatschap onder de regio’s. Dit wil zeggen 
dat op regionaal niveau alles geregeld moet worden ten aanzien van de individuele leden. Ook hier heb je te 
maken met eventuele problemen qua stemrecht. Dit is alleen niet op bondsniveau, maar op regioniveau. De 
individuele leden zijn te vergelijken met de gewone verenigingen. Qua stemrecht moet je ook hier de zaken goed 
verdelen, want je moet er natuurlijk blijven zijn voor je verenigingen. Ook moet je een keuze maken hoeveel 
stemrecht de individuele leden in de regio krijgen want anders kan het voorkomen dat bij een groot aantal de 
individuele leden meer te zeggen hebben dan de verenigingen. Voor de rest is alles zo’n beetje hetzelfde als bij 
direct lidmaatschap op bondsniveau. 
 
Als laatste onderscheidt u het database lidmaatschap. Wat houdt dit precies in? 
Individuele leden nemen als klant een aantal diensten en producten van een bond af. Het is daarom ook maar de 
vraag of de individuele leden dan ook als echte leden mogen worden gezien. In veel gevallen is het meer een 
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zakelijke relatie die wordt aangegaan tussen de bond en de klant. Of de klanten worden gezien als leden hang af 
van de bij de bond bekende gegevens en de manier van contracteren tussen de bond en de afnemer. Ook moeten 
de klanten instemmen met het doel van de bond en met het delen van persoonlijke informatie. Klanten/leden 
kunnen een bepaald product of dienst afnemen van de bond. De individuele klanten/leden hebben geen inspraak 
bij de bond. Hierdoor ontstaan er ook geen scheve verhoudingen en hoeft de bond zich niet in allerlei bochten te 
wringen om de individuele leden een plaats te geven in de structuur. Dit is inclusief het eventueel vastleggen 
van stemrecht en dergelijk. De bond is zelf aansprakelijk voor de diensten die zij aanbiedt aan de afnemers. De 
financiële positie van bonden kan hierdoor in gevaar komen.  
 
Nu de verschillende structuren duidelijk zijn wil ik graag ingaan om de beslissingsmatrix. Hoe 
heeft u deze samengesteld en hoe werkt het? 
De matrix moet bonden die meer willen doen met individuele leden een aanzet geven. Door te kijken naar de 
punten die de bond belangrijk vindt kan men af lezen welke lidmaatschapsstructuren daar bij passen. Het is per 
bond verschillend wat men belangrijk vindt. Zo hecht de ene bond veel waarde aan het feit dat de individuele 
leden wel gezien worden als echte leden die meetellen voor de verdeling van de Lotto-gelden, de andere bond 
vindt de verhouding tussen individuele leden en verenigingen qua inspraak belangrijk. Bonden hebben de 
mogelijkheid om bepaalde punten toe te kennen aan de verschillende aspecten en zodoende te komen tot een 
structuur die het beste past bij de wensen van de bond. 
 
Hoe ziet u de individualisering in zijn algemeenheid en in de sport? 
Individualisering is een begrip. Mensen doen steeds meer dingen op hun eigen manier en op momenten dat het 
voor hen het beste uitkomt. Er ontstaat een echte 1 op 1 relatie tussen de bond en het individuele lid. Het is 
tegenwoordig zo dat de mensen 1 op 1 bediend moeten worden anders lopen ze weg. Wanneer bijvoorbeeld een 
bond niet kan voorzien in de behoefte van de individuele afnemer dan gaat het lid ergens anders naar toe omdat 
er toch wel ergens een aanbod is die wel voorziet in zijn of haar behoefte. Toch zie je wel dat wanneer mensen iets 
persoonlijks afnemen zij toch op zoek zijn naar andere mensen die hetzelfde doen. Ze zoeken elkaar wel op. 
Bijvoorbeeld bij een evenement. Belangrijkste blijft voor een bond om klantgericht te blijven. 
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IInntteerrvviieeww  RR--66  ((DDhhrr..  vvaann  KKeeuulleenn))  
 
Interview Dhr. van Keulen (Atletiekunie) 
Datum: 26 maart 2008 
Tijd: 12:00 uur 
Locatie: Atletiekunie - Arnhem 
Duur: 45 minuten 
 
Zou u zichzelf voor kunnen stellen? 
Mijn naam is Lauran van Keulen. Ik ben adjunct-directeur en ben verantwoordelijk voor de aansturing van de 
afdeling Loopsport en Marketing Communicatie en PR.  
 
Zou u iets meer kunnen vertellen over het feit dat veel mensen de loopsport beoefenen, maar dat 
maar een klein gedeelte van die mensen daadwerkelijk lid is? 
Als je kijkt naar de Atletiekunie dan hebben wij 125.000/126.0000 leden. In principe langs de verenigings-
structuur zoals bij alle bonden. Wij hebben 300 verenigingen waar atletiek wordt gedaan. Wij zien dat de laatste 
jaren de loopsport en de loopevenementen, waar voornamelijk de recreatieve loper aan mee doet, enorm groeien. 
De evenementen raken vol. Twee jaar geleden hebben wij een onderzoek laten doen door het Mulier Instituut 
onder leiding van Maarten van Bottenburg. Daar is uitgekomen dat er een tweede loopgolf aanwezig is sinds 
rond 2002. Begin 1990 was er de eerste loopgolf waarbij veel mensen gingen lopen en sinds 2002 zie je de tweede 
loopgolf ontstaan om wat voor redenen dan ook. Gezondheid, conditieverbetering etc. Wij zien dat namelijk ook 
bij de loopevenementen zoals de dam-tot-dam-loop, de zevenheuvelen, de vier mijl van Groningen. Al ver voor 
dat het evenement begint zit het evenement al vol. Tienduizenden mensen die meelopen. Als je dat weerspiegelt 
en daarnaast kijkt naar het onderzoek van het Mulier Instituut dan is daar uit naar voren gekomen dat ongeveer 
1.400.000 mensen  aan een loopevenement hebben meegedaan in 2005. Als je dat dan afzet tegen het aantal leden 
van de Atletiekunie dan zijn het aantal leden er niet zoveel. Waarom zijn niet alle mensen lid van een 
vereniging? Dat zijn wij natuurlijk ook aan het onderzoeken. Wij hebben bijvoorbeeld heel veel mensen die 
vanuit hun bedrijf meedoen aan een evenement. Het bedrijf sponsort vaak het evenement en doet met een aantal 
mensen mee aan het evenement. Die mensen doen veelal aan andere sporten, maar willen zich wel een half jaar 
voorbereiden op het evenement. Wat moet je daarvoor doen om die mensen toch op een of andere manier service 
te bieden van het lopen. Daar is de Atletiekunie ook heel druk mee bezig. Wij hebben al in 1999 loopservice 
daarvoor opgericht, waar nu zo’n 4.000/5.000 mensen bij aangesloten zijn. Dat is eigenlijk een direct 
lidmaatschap. Dus niet via een vereniging, maar direct aan de bond. Dat is een beetje inherent aan wat de 
meerwaarde is en wat kunnen doen aan die massa mensen aan het lopen zijn, maar die geen binding willen met 
een vereniging of de Atletiekunie.  
 
Hoe ziet u de ontwikkeling dat steeds meer mensen ongebonden gaan sporten? 
Ja, voornamelijk lopen is bij uitstek een sport die je individueel kunt doen waar je maar wilt en zonder dat je je 
bewust bij een vereniging hoeft aan te sluiten. Ook al beoefen je een andere sport, maar om te gaan lopen voor 
conditieverbetering is altijd goed. Het is een van de makkelijkste sporten. Je hoeft maar een paar loopschoenen te 
hebben en een looppakje en je kunt waar en wanneer ter wereld dan ook een paar kilometer gaan hardlopen voor 
je conditie of gezondheid. Dan heb je eigenlijk geen bond nodig. 
 
Zou dat de enige reden zijn waarom mensen ongebonden sporten of zit er nog meer achter? 
De verplichtingen bij een vereniging en de vaste tijden bij een vereniging dat komt voor veel mensen niet uit. 
Dan is lopen ook weer heel makkelijk. Je kunt namelijk 24 uur per dag je schoenen aantrekken en een blokje gaan 
lopen. Daarnaast kun je ook de schoenen mee op reis nemen en daar een lopen. De ongebondenheid van lopen is 
wel heel erg makkelijk. Als je kijkt wat voor aanbiedingen er al gedaan worden via internet aan adviezen en aan 
schema’s dan heb je bijna ook niets meer nodig daarnaast. Vanuit de Atletiekunie zijn er autoriteiten op de 
atletiek, dus de competities, jury en scheidrechters, maar om op de totale loopsport een autoriteit te claimen is 
eigenlijk niet mogelijk. Niemand kan namelijk zeggen dat wanneer mensen naar informatie zoeken zij dan bij 
hem of haar uitkomen. Google maar eens op internet en je krijgt tal van sites waar je informatie vanaf kunt 
halen. Dat is denk ook wel de reden waarom mensen ongebonden willen blijven of zijn. Nergens aan vast, 
eigenlijk geen contributie, geen verplichtingen om op vastgestelde tijden te mogen lopen. Bij sommige 
verenigingen moet je daarnaast nog in de kantine gaan staan. Een andere reden waarom mensen ongebonden 
hardlopen is omdat de baan de mensen afschrikt. Veel mensen willen lekker in het bos lopen en niet op een baan.  
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Waarom zijn jullie in 1998 begonnen met loopservice en wat houdt loopservice precies in? 
Waarom ze er toen mee begonnen zijn weet ik niet omdat ik toen nog niet bij de Atletiekunie zat, maar ik denk 
dat een beetje gekeken is naar de eerste loopgolf waarbij veel mensen ongebonden aan het sporten waren en om 
daar iets voor te bieden. De loopsport was in ontwikkeling en er is toen 1998 gezegd om eens te kijken of er een 
vorm van direct lidmaatschap mogelijk is om meer te krijgen en ook een bepaalde service en kwaliteit op de 
loopsport te claimen. Wat het inhoud is het grote probleem omdat het nog niet zo gek veel inhoud. Mensen 
krijgen een atletiekmagazine, ze krijgen een ongevallenverzekering, ze krijgen informatie via een nieuwsbrief en 
ze krijgen de Nationale Sportpas. Zit men daar wel op te wachten? Is dat de meerwaarde waardoor al die mensen 
die aan de evenementen meedoen of met hun bedrijf lopen lid worden van ons? Daarom zijn wij nu ook heel sterk 
aan het kijken naar een nieuwe vorm van ongebonden lidmaatschap. Dat is alleen lastig. Ik neem het zwemmen 
vaak gekscherend als voorbeeld. Ik ga zwem in de vakantie ook wel eens, maar dat betekent nog niet dat ik lid 
wordt van een vereniging of de zwembond. Dat is met lopen precies hetzelfde. Het zelfde geldt voor wandelen en 
toerfietsen. Ik vind het ook wel leuk om met een aantal vrienden de Ardennen in te gaan en te fietsen, maar dat 
wil niet zeggen dat ik lid wil worden bij de NTFU. Ik haal mijn informatie wel van internet en ik ben klaar. Dat 
is wel heel erg’ tricky’. Je moet wel zoveel voordelen aan gaan bieden aan lopersom het aantrekkelijk te maken. 
Daar zijn wij nu heel erg naar het zoeken. Wat zou de meerwaarde zijn voor mensen om wel lid te worden van 
de Atletiekunie. Zijn dat kortingen? Zijn dat gratis dingetjes weggeven? Is dat voorrang bij evenementen? 
Aparte parkeerplaatsen, gegarandeerde inschrijving een mooi vestje noem maar op. Na afloop een lekkere 
sportmassage? Of überhaupt een keer in het jaar een sportmedische check. Dat moet nog getest worden of dat 
daadwerkelijk de meerwaarde is voor lopers. Daar zijn wij heel erg naar aan het zoeken. Wij hopen 1 mei een 
nieuwe vorm van direct lidmaatschap aan te kunnen bieden. 
 
Hebben jullie dat onderzocht? 
Ja wij hebben enquêtes gehouden en zijn in gesprek gegaan met de doelgroep.  
 
Hoe bereiken jullie deze mensen? 
Wij bereiken de mensen via onze eigen site en via de site van de evenementen. Wij hebben redelijk goed contact 
met de evenementen, dus wij kunnen daar goed communiceren. Wij hebben zelf onze partners, namelijk VGZ en 
Asics heel veel mogelijkheden. Per 1 april komt daar ook de Spar nog bij. Met onze partners doen wij heel acties 
om mensen aan het lopen te krijgen door informatie te krijgen over bijvoorbeeld emailadressen. Wij hebben het 
start-to-run project, wat bijna 10.000 mensen aan ons bindt. Dat zijn 6 clinics zaterdagochtend om half 10 op 
100 locaties in Nederland die door hardloopspeciaalzaken worden georganiseerd. Daar doen wij de PR en 
communicatie voor. Wij geven een mooi hesje en dergelijk aan de lopers en trainers. Daar komen 10.000 mensen 
op af en het is heel regionaal. De plaatselijke Spar kan zodoende ook participeren in de organisatie. Regionale en 
lokale berichten werken toch het sterkste. Huis-aan-huis- bladen. Wij doen heel veel met commerciële partners. 
De hardloopspeciaalzaak is wel een vreemde eend in de bijt omdat wij dit eigenlijk nooit deden. Wij deden 
vroeger alles via de vereniging. Sinds het start-to-run project hier is opgezet, nadat het al eerder opgezet was 
door een commercieel sportmerk, is het twee jaar geleden naar de Atletiekunie gegaan. Wij hebben er toen voor 
gekozen om de samenwerking met de hardloopspeciaalzaken in stand te houden. Het blijkt dat het organiseren 
van iets buiten de vereniging om heel succesvol is. Voor de speciaalzaak of voor een andere partner is hoe meer 
mensen zij over de vloer krijgen hoe beter. Hij zal absoluut zijn best doen om zoveel mogelijk mensen te krijgen. 
 
Hoe krijgen de mensen van jullie informatie? 
Mensen moeten zich via de website www.starttorun.nl inschrijven. Die site promoten wij ook de hele tijd. 
Daarop staat informatie voor de deelnemers over hun eigen lokale situatie. Mensen hoeven alleen hun postcode 
in te vullen en zij krijgen zij de dichtstbijzijnde locatie waar zij zich voor in kunnen schrijven. Daar krijgen zij 
dan zes keer op een zaterdagochtend een training. Na afloop zeggen wij dat wanneer mensen door willen gaan zij 
naar deze vereniging moeten gaan.  
 
Is het wel jullie intentie om de mensen bij de vereniging te krijgen en zien verenigingen het niet 
als concurrentie? 
Het is zeker wel onze intentie om de mensen bij de vereniging te krijgen. Verenigingen zien het in eerste 
instantie wel als een vorm van concurrentie. Wij geven echter aan de vereniging aan dat zij met de hardloop 
speciaalzaak moeten gaan praten. Zij moeten hun accommodatie aanbieden zodat zij daar kunnen trainen en niet 
vanuit de hardloopspeciaalzaak. Veelal sponsort een hardloopspeciaalzaak de atletiekvereniging, dus die relaties 
zijn wel goed. Bij 80% van de deelnemers gebeurt dit ook, maar sommige speciaalzaken vinden het fijn en 
belangrijk wanneer de deelnemers de zaterdagochtend bij hem over de vloer komen. Zo kijken de mensen een 
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beetje in de winkel rond en kopen misschien een jasje of een paar sokken. Maar goed, de connectie met de 
vereniging proberen wij wel in stand te houden.  
 
Zien de verenigingen het direct lidmaatschap ook niet als concurrentie? 
Het is een stuk concurrentie voor de vereniging, maar zij zien zelf ook wel dat zij niet al die 1.300.000 mensen 
die meedoen aan een evenement binnen hun eigen vereniging kunnen herbergen. Daar hebben zij de mogelijkheid 
gewoon niet voor. Als er dan een ongebonden lid is dan moeten wij beter in kaart brengen hoe lang iemand lid is 
en hoe vaak hij of zij meedoet aan een wedstrijd. Daar zijn wij nu programma’s voor aan het bouwen. Op die 
manier kunnen wij in de gaten houden of iemand bijvoorbeeld een fanatiekeling is. Waarom is die dan geen lid 
van een vereniging? Die kunnen wij dan een mail sturen met daarin informatie over de vereniging in zijn of 
haar buurt. 
 
Hoe hebben jullie de vereniging overtuigd dat het direct lidmaatschap doorgevoerd moet worden? 
Dat was helaas net voor mijn tijd. Het is in 1998 tot stand gekomen. Ik heb niet de indruk dat het jarenlang heeft 
geduurd en door bestuur en directie toen via voorzittersoverleg is in den lande overleg geweest. Men kon er mee 
instemmen en bij het bestuur en Unieraad iets inbrengen en daar is uiteindelijk akkoord gegeven. Ik dat dit 
binnen een half jaar vanaf het begin wel geregeld is.  
 
Wat is de meerwaarde van een vereniging ten opzichte van bijvoorbeeld loopservice.nl 
Dat voornamelijk de aanwezigheid van de trainers en de accommodatie. Daar krijg je veel mee service. Dat is de 
meerwaarde van de vereniging. Je hebt trainers, begeleiders een masseur een fysiotherapeut en er is gezelligheid. 
Dit is dus heel iets anders dan direct lidmaatschap. Daar krijg je alleen wat informatie en begeleiding op afstand. 
Wij zien wel dat een aantal mensen van het directe lidmaatschap overstappen naar de vereniging, maar eigenlijk 
is de groep van direct lidmaatschap te klein om daar een indicatie van te geven. Vanuit start-to-run zie je wel dat 
30% van de mensen die deel hebben genomen naar een vereniging gaan, maar dat wij echt vanuit loopservice 
gecheckt hebben kunnen wij niet zeggen. Dit jaar is onze focus om iets meer met loopservice  te doen. 
 
Hoe is precies het direct lidmaatschap toegepast binnen de structuur? 
Wij hebben nooit wat met de groep gedaan qua zeggenschap. Het waren gewoon directe leden die hun informatie 
kregen en klaar. Dat is minimaal. Vandaar dat deze groep ook niet heel erg groot is en bovendien is de 
communicatie naar deze groep minimaal. Wat heb je aan dat directe lidmaatschap? Je krijgt wat voordelen en je 
krijgt wat kortingen en dat soort zaken. Vorig is sowieso de hele Unieraad omgegooid. Wij hadden in totaal zo’n 
veertig Unieraadsleden. Dat hebben wij nu gehalveerd. In de Unieraad is nu ook een zetel voor ongebonden 
lopers ingekomen. Er is een Unieraadslid van de, uit mijn hoofd, 22 raadsleden die de club van loopservice 
vertegenwoordigd. Die vertegenwoordig komt uit de groep ongebonden lopers. Deze persoon is eigenlijk 
aangewezen door de loopservice-leden. Wij hebben de leden op de hoogte gebracht van de veranderingen en van 
zaken die er komen gaan. Mensen konden zich kandidaat stellen voor de functie als vertegenwoordig van de 
groep in de Unieraad. Daar zijn twee kandidaten uit naar voren gekomen waar de loopservice-leden op konden 
stemmen. Dan krijg je meteen al een probleem. In hoeverre heb je controle over de loopservice-leden en in 
hoeverre willen zij iets met Unieraad en dergelijk. Dus er zijn niet veel stemmen geweest op die ene Unieraadslid 
geweest. Die was dan ook verbaasd dat hij het was geworden. Mensen willen afstand houden en hebben dus niet 
gestemd. Alleen wij willen wel wat meer controle vanuit die groep hebben. Nu is echter onze structuur zo 
ingedeeld dat elf unieraadsleden vertegenwoordigen de atletiek en verenigingen en elf  de loopsport. Zij hebben 
allemaal evenveel zeggenschap. 
 
Wat zijn de sterke en zwakke punten van het direct lidmaatschap? 
Een sterk punt is dat je niet de stap hoeft te maken naar een atletiekvereniging met een baan en allerlei 
verantwoordelijkheden daarbij. Je bent en blijft dus ongebonden. Het zwakke is het aanbod. De meerwaarde die 
wij op dit moment kunnen geven, dus het atletiekmagazine, de Nationale Sportpas en de verzekeringen, is niet 
voldoende. Is dat nu echt de meerwaarde die de loper zoekt? Daarom zijn wij nu dan ook bezig om dit te 
onderzoeken. Waarmee kun je deze groep nu echt binden. Op dit moment kan ik Loopservice aanbieden aan die 
1.300.000 mensen, maar dat zal echt niemand op reageren. Dat is dus zwak op dit moment. Op 1 mei willen wij 
dus een nieuwe direct lidmaatschapsvorm hebben voor de recreatieve loper. Dit zal het oude loopservice ook gaan 
vervangen. Ik vind de naam ook helemaal niets. Wat bedoelt men nu met loopservice? Kun je daar een rolator 
kopen? Ik vind het te algemeen. Wij gaan qua naam meer richting running. Daarnaast bieden wij nu ook 
halfjaar lidmaatschappen aan. Loopservice was een jaarlidmaatschap. Dit is vooral voor bedrijven ideaal. Een 
bedrijf traint vaak voor een evenement. Als ik nu een bedrijf als voorbeeld neem die op 1 april begint met trainen 
voor de dam-tot-dam loop. Wat kan ik dan dat bedrijf of de bedrijfslopers aanbieden. Je krijgt bijvoorbeeld 
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schema’s, gegarandeerde inschrijving, je krijgt een mooi vak, een T’shirt, een sportmassage en verzekering voor 
de lopers. Dan heb je echt een pakket voor een half jaar en na het evenement is het afgelopen. Ik denk dat dat een 
stuk reëler is om aan te bieden aan een bedrijf omdat je anders loopservice moet aanbieden aan een bedrijf. Tja en 
wat is dat dan en wat hebben zij daar aan?Het wordt een stuk specifieker. Het gaat via het internet waar mensen 
aan kunnen geven voor wel evenement zij zich aan willen melden, hoe fit zij zijn en het aantal keer dat je wilt 
trainen. Daar rolt dan een schema uit voor de mensen. Het is te vergelijken met myasics. Hierin willen wij 
eventueel ook samenwerken met Asics. Wij willen kijken of wij die site in de Atletiekunie look kunnen gieten. 
Daarnaast hebben wij Gerard Nijboer hier ook zitten, dus wanneer je behoefte hebt aan persoonlijk advies kun je 
aan hem vragen stellen. De experts zitten dus voor je klaar op afstand. Het hele myasics verhaal is ook buiten de 
Atletiekunie ontstaan en is een initiatief van Asics. Zij beheren ook de site. Het enige wat wij doen is af toe input 
leveren voor de schema’s. Daarom zijn wij nu ook in gesprek met hun om te kijken of wij alles iets meer 
synchroon kunnen doen. Wij moeten ervoor waken dat dingen die wij doen en die succesvol zijn wel Atletiekunie 
‘gebranded’ zijn. Wij kunnen alles wel doorsturen naar Asics, maar wat biedt je dan als Atletiekunie nog aan? 
 
Je ziet tegenwoordig dat steeds meer mensen samen sporten en groepjes beginnen. Hoe gaan jullie 
daar als Atletiekunie mee om? 
Wij hebben voor ongebonden loopgroepen ook een aanbod. Het lijkt om loopservice, maar het is in deze iets meer 
gericht op de ongebonden loopgroep. Dat loopt op dit moment redelijk en dat willen wij straks ook in dat basis 
direct lidmaatschap gaan gieten. Als jij je als grote groep van 15-20 mensen aanmeldt krijg je verschillende 
voordelen. Bijvoorbeeld een aantal trainingen van een trainer. Daar hebben wij dus al wel een aanbod voor die 
groter is dan de loopservice.  
 
Jullie hebben geen monopolie op de evenementen. Mensen hoeven dus geen lid te zijn van de 
Atletiekunie om mee te mogen doen aan een evenement. Dit lijkt mij een probleem? 
De evenementen zijn allemaal onafhankelijke organisaties, stichtingen ,BV’tjs die loopevenementen hebben 
opgezet. Waar wij als enige grip op hebben zijn de NK’s Baanwedstijden, NK Cross, NK Atletiek en NK Indoor. 
Op echte wegevenementen hebben wij haast geen grip. Wij leveren vaak wel parcoursmetingen, juryleden en dat 
soort dingen aan, dus wij hebben wel een meerwaarde voor de evenementen maar voor de rest doen zij alles zelf. 
Bij die evenementen zitten wel de groep ongebonden lopers, dus wij willen wel graag met hun in contact komen. 
Wij brengen dan wel de 10 grootste evenementen bij elkaar in het platform loopevenementen, maar zij zien 
elkaar ook weer als concurrenten. Dat is dus ook een beetje afstandelijk. Daar ben ik nu ook met Maarten van 
Bottenburg in gesprek om  onderzoek naar die overkoepeling. De vraag blijft echter wat wij de loopevenementen 
kunnen bieden, wat is de meerwaarde die wij kunnen leveren. Dat is lastig om te uiten. Veel zaken die wij zien 
als meerwaarde voor de evenementen, daarvan zeggen zij dat zij die ook kunnen leveren. Dan schiet je dus niets 
op. Daar is dus altijd wel iets te weerleggen waarom zij de Atletiekunie niet nodig hebben. Wij moeten dus kijken 
op wij iets overkoepelend, iets landelijks of iets politieks kunnen doen waardoor wij wel een meerwaarde zijn voor 
de evenementen. De evenementenorganisaties staan hier wel open voor, maar zijn wel erg terughoudend.  
 
Tellen jullie de leden van Loopservice en Start-to-run ook als ‘echte’ leden? 
Ja die tellen wij allemaal als lid. De leden van Start-to-run gaan een lidmaatschap aan van vier maanden. Zij 
betalen €30 voor het hele pakket. Het is een vorm van direct lidmaatschap alleen dan voor vier maanden. 
Eigenlijk moet je het zien als een direct lidmaatschap. Daarom doen wij het ook vier maanden, want na vier 
maanden kunnen zij of een echt Loopservice lidmaatschap aangaan of wij zijn ze kwijt.  
 
In mijn ogen loopt de Atletiekunie voor op de andere sportbonden qua ongebonden lidmaatschap. 
Jullie zijn namelijk al sinds 1998 bezig met de grote groep ongebonden sporters. Hebben jullie 
soms geen last van de wet van de remmende voorsprong? 
Als je een voorloper bent komt je altijd problemen tegen, maar dat kom je ook wanneer je net begint. Wij hebben 
echter gedurende de afgelopen jaren wel veel geleerd. Ik denk niet dat de voorsprong ons op sommige gebieden 
afremt, maar dat het de structuur is. Je hebt een bond, bestuursleden, verenigingen, een Unieraad enzovoort. Je 
kunt daarom langzaam beslissingen nemen om veranderingen door te voeren. Op een gegeven moment mag je 
loopservice en een direct lidmaatschap aan gaan bieden, maar dan krijg je nog niet die onvoorwaardelijke vrijheid 
om te doen en laten wat je zelf wil. Die onvoorwaardelijkheid mistten wij in het verleden wel een beetje, maar nu 
zitten wij meer op de lijn van ‘ok, nu moeten wij de slag gaan maken!’. De verenigingen en de Unieraad zitten er 
natuurlijk wel bovenop wanneer er iets gaat gebeuren en dat maakt een snelle beslissing maken lastig. Ik denk 
dat het ook ligt aan de analyse vooraf. Wij willen wat doen met ongebonden lopers, maar de analyse daaraan 
vooraf, het onderzoek en de ingrediënten in de lidmaatschap ontbreken. Die slag hebben wij nog niet echt 
gemaakt. Het eerste onderzoek van Maarten van Bottenburg komt wel met een paar aanbevelingen, maar niet 
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echt met concrete dingen die je moet doen. Je moet als het ware alles doorvoeren en kijken of het überhaupt wel 
interessant is. Het is allemaal wel mooi hoor om ongebonden sporters proberen te binden, maar misschien is het 
wel zo onrealistisch dat het nooit lukt. Dan zijn wij met z’n allen bezig met iets wat gewoon te weinig 
onderzocht is om daar iets mee te doen. Dat is ook een beetje een probleem. Op een gegeven moment zegt men dat 
hier tijd aan mag worden besteed, maar dan moeten er over drie maanden wel resultaten zijn. Dat gaat 
natuurlijk niet lukken. Aan de ene kant willen ze snel, dus dit is ons doel en dit zijn onze subdoelstellingen, 
zonder dat er gedegen onderzoek naar is verricht naar wat precies de invulling moet zijn voor die verschillende 
lidmaatschappen. Iedereen praat wel over ongebonden sporters, maar zijn zij wel te binden? Willen ze wel 
gebonden worden? Kunnen wij wel iets aanbieden als bond zijnde? Of moeten wij de markt vrij laten en de 
mensen faciliteren met de mogelijkheden die wij hebben omdat wij het niet goed genoeg kunnen invullen. Ik denk 
dat het een goede ontwikkelingen is dat bonden steeds meer kijken vanuit de vraagkant.  
 
Wat verstaat u onder individualisering? 
Zowel buiten of binnen de sport vindt individualisering plaats. Ik denk dat de mens in zijn algemeenheid 
individueler wordt. In alles zie je dat. Als je bijvoorbeeld naar theorieën en naar marktontwikkelingen in 
supermarkten dat zie je het terugkomen in hun koopgedrag en in alles dat wordt aangeboden. Het is allemaal veel 
individueler. Binnen het lopen zie je het ook. Mensen willen niet teveel attachments hebben en houden niet van 
regeltjes. Het moet allemaal makkelijker. Iedereen heeft een individuele hyves-pagina of een individueel 
trainingsschema. Mensen zeggen vaak dat zij niet naar een vereniging willen omdat zij dan in een groep moeten 
lopen. Aan de andere kant zie je dat het individu toch wel op zoek is naar wat hechtzaamheid. Als je kijkt naar 
Start-to-run, dat doe je wel in een groep. Alleen het is maar zes weken, dus het is geen jaarlidmaatschap of tien 
jaar lidmaatschap. Het is overzichtelijk. Ik wil wat aan mijn conditie doen of ik wil trainen voor een evenement, 
dat is jou lidmaatschap. Het is dus eigenlijk wel individueel omdat je een eigen doel hebt bijvoorbeeld gezondheid 
of conditieverbetering of je wilt trainen voor een evenement en hebt daar maar zes weken voor nodig. Dat is de 
aanbieding en niet binnen een verenigingsstructuur. Gewoon een leuk pakket, het is makkelijk en het duurt maar 
zes weken of althans dan is de keuze of je door wilt. Het korte maakt het ook al een stuk individueler. Je ziet het 
zo in allerlei dingen terugkomen. Bijvoorbeeld bij een schoenenfabrikant kun je individueel de kleur van je 
schoenen bepalen. In de supermarkt kun je eenpersoonsverpakkingen krijgen. Overal richt men zich op het 
individu. Ik denk dat dat wel een gedachtegang is, maar bij lopen moet je continu bedenken wat nu dat 
individualisme is. Is dat inderdaad zo dat je als individu alleen maar aan het lopen omdat het makkelijk is. Maar 
er zijn ook mensen, en dan vooral vrouwen, die op zoek zijn naar geborgenheid. 80% van de deelnemers aan 
Start-to-run zijn vrouwen. De vrouwen zijn op sportgebied echt bezig met een inhaalslag. Je ziet dat sommige 
mensen juist wel graag in een groep willen sporten. Sommige zoeken naar veiligheid omdat zij anders alleen in 
het bos lopen of over straat. Bij sommige zit het in het karakter. Dat is ook weer individualistisch omdat je moet 
nadenken wat je moet gaan aanbieden. Dit maakt het lastig want wat moet je nu gaan aanbieden? Wij kunnen 
niet zeggen of individualisering invloed heeft op ons ledenaantal omdat wij als bond alleen maar groeien. 
Wanneer wij bijvoorbeeld leden aandragen aan verenigingen dan krijgen wij dikwijls te horen dat de vereniging 
geen kader heeft om de nieuwe leden op te vangen. Wij zitten dan ook in een luxe positie om te zeggen dat het 
niet aan individualisering ligt dat ledenaantallen naar beneden gaan want dat gebeurt niet. Als het wel zo zou 
zijn waar ligt dat dan aan? Dan zou het best kunnen zijn dat het individu niet meer in de verenigingsstructuur 
past. Je ziet bij andere bonden wel ontwikkelingen als gevolg van een afname van het ledenaantal. Er is ook een 
onderscheid tussen individuele sporten en teamsporten. Sommige mensen hebben geen behoefte meer aan een 
trainer of een andere vorm van persoonlijke begeleiding, mensen willen niet meer gebonden zijn aan een vaste 
accommodatie en hoeven bijvoorbeeld ook niet mee te doen aan wedstrijden. Ze blijven de sport lekker individueel 
doen. Echter zoekt men toch wel informatie, ook de individuele sporter. Daar moeten wij meer op ingrijpen. Je 
hebt niet te maken met afnemende verenigingsaantallen. Mocht dit wel zo zijn dan komt het doordat het individu 
de sport graag anders wil afnemen. Je ziet dat vooral de individuele sporten te maken hebben met ongebonden 
sporters en zich nu gaan richten op dat ongebonden directe lidmaatschap. Daar moet je toch op inhaken. De 
teamsport is meer naar de spelvorm aan het kijken om dat aantrekkelijker, sneller en kleiner te maken. Bij het 
lopen is weinig variatie in aan te brengen. Je kunt hooguit een keer in de blubber, op de baan of in het bos gaan 
lopen als afwisseling. Je kunt natuurlijk wel de afstanden en de natuur anders maken, maar dan houdt het toch 
echt op. Het gaat meer om het stimuleren van het sportieve karakter, het gezond sporten, het afvallen, het lekker 
in de natuur buiten lopen en de makkelijkheid van het lopen. Een stukje begeleiding is ook belangrijk. Als je gaat 
lopen doe het dan via een schema en vraag ons als je een keer last hebt van je knie. Op dat soort dingen kunnen 
wij heel erg goed op inspelen. Iedere sport is weer anders. Lopen en fietsen zijn te vergelijken. Iedereen kan het en 
kan het beoefenen wanneer men wil. Wat kun je de mensen dan aan begeleiding aanbieden. Zwemmen is daarin 
weer anders.  
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Heeft u nog iets toe te voegen? 
De slag die wij in 1998 hebben gemaakt is wellicht interessant. Wij mochten iets met direct lidmaatschappen 
doen maar moesten wel binnen drie maanden een resultaat hebben. Je moet natuurlijk wel de verenigingen mee 
hebben en niets forceren. Toon Gerbrands gaf in een speech aan dat er, even bot gezegd, over twintig jaar geen 
verenigingen of verenigingstructuur niet meer. Dat is misschien wel wat extreem gesteld maar je moet daar als 
bond toch wel eens goed over nadenken en niet alleen maar denken dat alles moet via de vereniging. Start-to-run 
dat georganiseerd wordt door een hardloopspeciaalzaak brengt veel teweeg bij verenigingen. Zij vragen zich vaak 
af waarom zij dat niet kunnen wanneer zij een hardloopspeciaalzaak erbij betrekken. Wij doen dat expres niet 
omdat het op deze manier goed loopt. Op deze manier heb je daar betere grip op en kun je ze veel directer 
aansturen. Daar moet je wel heel goed over nadenken en een goed antwoord op hebben. Dat je het wel samen laat 
komen, maar ook dat je duidelijk maakt zoals in ons geval dat de verenigingen het niet aankunnen wanneer wij 
de 10.000 mensen die via Start-to-run binnen komen naar de vereniging zouden sturen. Daar moet je mee 
oppassen. Onderzoek goed of je een meerwaarde hebt en dit aan kunt bieden. Onderzoek of je mankracht genoeg 
hebt binnen het bureau om dit te onderzoeken en uit te werken. Dat kan nog best wel eens een ‘bottleneck’ zijn.  
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IInntteerrvviieeww  RR--77  ((DDhhrr..  AAvviiss))  
 
Interview Dhr. Avis (Nederlandse Ski Vereniging) 
Datum: 11 april 2008 
Tijd: 10:00 uur 
Locatie: Nederlandse Ski Vereniging – Den Haag 
Duur: 45 minuten 
 
Zou u zichzelf voor kunnen stellen? 
Mijn naam is Frits Avis. Ik ben directeur van de Nederlandse Ski Vereniging. Dit ben ik eigenlijk sinds een half 
jaar. In oktober ben ik op deze stoel terecht gekomen, maar ik werk als sinds 1999 bij de Nederlandse Ski 
Vereniging. Mijn eigen achtergrond is dat ik ben begonnen as wedstrijdskiër, waar dus ook mijn affiniteit met de 
vereniging vandaan komt.Tien jaar in het Nederlands team gezet en eigenlijk aan alle wedstrijden mee gedaan 
zoals Wereldkampioenschappen. De Olympische Spelen zijn helaas net niet gelukt. Ik ben ook wat jonger 
opgehouden. Vanaf het moment dat ik van de middelbare school af kwam dacht ik “wat ga ik nu doen? Ga ik nu 
door met de professionele sport of ga ik nog een studie volgen?” In mijn studententijd ben ik altijd wel als 
vrijwilliger betrokken gebleven. Op een gegeven moment moet een keuze maken wat je wilt gaan doen met je 
leven. Ik ben altijd als vrijwilliger wel betrokken geweest bij een commissie binnen de Ski Vereniging. Hier hield 
ik mij vooral bezig met het nadenken over hoe het jeugdskiën afgepakt kon worden.Toen hadden zij een baan en 
vroegen mij om te komen beginnen. Ik dacht dat doe ik dan twee jaar, maar inmiddels zit ik hier alweer tien jaar. 
Het kan verkeren. Zo ben ik hier terecht gekomen.Ik heb eerst een heel uitvoerende rol gehad als coördinator. De 
wereld van de wintersport is eigenlijk te verdelen in vier werelden; alpineskiën,  snowboarden, freestylen en de 
Noorse combinaties. Ik ben hier eerst voor alpineskiën en freestylen begonnen en toen ben ik doorgeschoven en 
ben ik verantwoordelijk geworden voor het hele topsportprogramma. Voor alle elf topsportonderdelen en veertien 
eigen onderdelen.Daar is eigenlijk het hele topsportbeleid voor gemaakt. Drie jaar geleden heb ik de breedtesport 
tak er ook bij gekregen. Toen ben ik manager sport geworden. Het leuke van de Ski Vereniging is dat wij 
eigenlijk twee gezichten hebben. Aan de ene kant hebben wij het gezicht van sportbond, maar aan de andere kant 
die van een service organisatie. Wij kijken dus op een iets andere manier naar de sport. Het gaat niet alleen om 
de sport ansicht, maar om alles wat rondom met de sport te maken heeft. Dan kun je zeggen dat wij heel erg 
consumentgericht zijn. De hele commerciële tak heb ik er ook bij gekregen.  
 
Zou u iets meer kunnen vertellen over de Ski Vereniging? 
Zeg in het vervolg maar je hoor! De Ski Vereniging heeft op dit moment zo’n 120.000 leden en ik denk zo’n 70 
verenigingen. Bovendien hebben wij ongeveer 60 institutionele leden. Institutionele leden zijn eigenlijk alle 
individuele leden, clubs, teams en stichtingen en allerlei andere vormen. Bovendien vallen daar ook de 
accommodaties onder, dus de vloeren zoals wij dat noemen. Hier op het kantoor werken ongeveer 55 mensen. 
Veertig mensen werken echt op het kantoor en de overige mensen zijn bijvoorbeeld bondscoaches en andere 
trainers. Zoals ik net al zei hebben wij veertien verschillende sporten en heel veel verschillende verschijnselen. 
Dat is leuk aan de Ski Vereniging. Wat wel aardig is om te weten is dat de Nederlandse Ski Vereniging naast de 
Oostenrijkse Ski Vereniging de grootste Ski Vereniging wereldwijd is. Voor een land zonder bergen is dat heel 
erg bijzonder.  
 
Dat brengt mij bij de volgende vraag. Een skivereniging in Nederland? Nederland is toch zo plat 
als een dubbeltje? 
Weet je dat ieder jaar ongeveer een miljoen Nederlanders op wintersport gaan? Kijk dat blijft ook de uitdaging. 
Wij hebben ontzettend veel mensen die aan wintersport doen. Het ene jaar wat meer dan het andere. Dat volgt de 
economie, dat volgt de sneeuwomstandigheden. Dat is dus een hele grote potentiële groep waar je iets mee kunt. 
Daar komt denk ook wel het succes van de Nederlandse Ski Vereniging vandaan. Wij hebben ten eerste een hele 
grote groep die aan wintersport doet en ten tweede hebben wij heel goed nagedacht over hoe wij die grote groep 
kunnen bereiken. Dat is dus meer dan alleen maar de klassieke binding met de sport volgens de vereniging 
structuur. Dit is er ook, maar lang niet alle 120.000 leden sporten bij een skivereniging in georganiseerd 
verband. Deze hebben veelal een directe relatie met de overkoepelende organisatie. Ik denk dat ongeveer 20.000 
leden daadwerkelijk echt actief zijn op een baan en 100.000 mensen één of twee keer op wintersport gaan.  
 
Dat zijn dus mensen die een direct lidmaatschap afsluiten bij de bond. Zou je daar misschien iets 
meer over kunnen vertellen? 
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De Ski Vereniging bestaat nu 81 jaar. Het is echt begonnen als clubje van mensen die lekker met de wintersport 
bezig zijn. De eerste jaren was skiën behoorlijk elitair. Vanaf de jaren ’70-’80 is dit echt wel veranderd. Het is 
voor heel veel mensen toegankelijker geworden. In die tijd is nagedacht over wat men vanuit Nederland meer kan 
doen dan alleen de sport zelf aanbieden. Plastic pistes zijn daar een voortvloeisel van. Er werd dus al nagedacht 
over het skiën in Nederland. De echte beleving zoals je die in bijvoorbeeld Oostenrijk hebt, heb je natuurlijk niet. 
Wij hebben nagedacht over hoe wij ervoor kunnen zorgen dat mensen heel voorbereid op wintersport gaan. Hoe 
kan je ervoor zorgen dat wanneer de zomer ophoudt, de mensen zich weer verheugen op de wintersport? Kortom 
hoe kun je skiën niet alleen maar één week wintersport laten zijn, maar hoe kan je eigenlijk in dat hele proces het 
keuzeproces het plezier versterken. Daarvoor hebben wij een aantal sportproducten voor ontwikkeld. Eén van de 
producten die wij toentertijd hebben ontwikkeld was Sneeuw-Fit. Dat was eigenlijk in de tijd dat aerobics in 
Nederland ook in kwam. Het was een minder flashy bezigheid gericht op skigymnastiek. In weekenden waren 
echt duizenden mensen aan het skigymnastieken. Toen had je nog niet de sportscholen of andere commerciële 
sportaanbieders. Je sportte dan wel bij een vereniging maar ook bij de Nederlandse Ski Vereniging. Wij wilden 
ons niet alleen koppelen aan een vaste fysieke plek, maar wij spraken ook wel eens af bij een bepaalde boom in de 
stad en daar gaan wij dan oefeningen doen. Ook werden er gymhallen afgehuurd en gingen mensen daar de 
oefeningen doen. Dat is in die tijd heel groot geworden. Daarnaast is een samenwerking gevonden met een 
verzekeringsmaatschappij, namelijk de Europeesche Verzekeringen. De Europeesche Verzekering was toen de 
eerste aanbieder van de doorlopende reisverzekering. Dat was interessant. In die tijd was het zo dan wanneer je 
lid werd van de Nederlandse Ski Vereniging je ook automatisch een doorlopende reisverzekering had. In die tijd 
neemt het ledenaantal ook een vlucht. Was het ledenaantal in de jaren ’80 ongeveer 60.000, in de jaren ’90 waren 
het in hoogtij dagen ongeveer 160.000. Dat komt omdat wij ook een eigen blad zijn gaan uitbrengen. Daarmee 
creëer je ook waarde van het lidmaatschap. In het blad promoten wij de wintersport vanzelfsprekend. Met die 
nieuwe producten zijn wij groot geworden en dat een groot deel van de mensen trouw is en ook lid is. Dat is 
eigenlijk een beetje de succesformule van de Nederlandse Ski Vereniging. Inspelen op de voorbereiding op de 
wintersport, dus dat je gezond en fit op wintersport gaat zodat je het maximale plezier uit de wintersport kan 
halen en op een verantwoorde manier door verzekerd te zijn. Dat is eigenlijk de basis waarop nu nog steeds 
wordt samengewerkt. Wij zitten echter wel een mindere fase want het ledenaantal daalt. Je ziet en merkt dat de 
hedendaagse consument andere eisen stelt. De wereld is natuurlijk veranderd. Er is een hoge mate van 
individualisering in de maatschappij, het sociale aspect van het verenigingsleven is minder belangrijk omdat 
mensen het op een hoop andere plekken kunnen doen. Het is allemaal steeds meer op maat, je voelt de druk. Je 
moet ook concurreren met anderen. Niet zozeer andere sporten, maar andere vormen van beleving en 
gezondheid. Die slag zijn wij nu wel weer aan het maken maar de noodzaak voor die verandering was er een 
tijdje geleden nog niet. Vanaf het moment dat het ledenaantal begon af te nemen hebben wij pas ingezien dat wij 
het huidige aanbod moesten aanpassen. Wij zijn heel erg aan het nadenken over hoe wij nu veel meer waarde 
kunnen creëren binnen dat lidmaatschap. Het moet niet zo zijn dat wij alleen een verzekering hebben en een 
mooi blad, het moet meer zijn. Het is allemaal heel aanbod gericht en niet echt ‘wat vraagt men’.  
 
Is het de bedoeling dat de mensen die direct lid zijn van de Nederlandse Ski Vereniging 
‘doorstappen’ naar een verenigingslidmaatschap? 
Nou het is niet een doel op zich maar het staat wel naast elkaar. Wat wij in ieder geval nastreven is dat iedereen 
die lid is van de Ski Vereniging of die bezig is met wintersport denkt ‘oh, even kijken bij de Ski Vereniging!’ Dus 
even naar de site www.wintersport.nl. Het directe lidmaatschap en het verenigingslidmaatschap kunnen wat dat 
betreft prima naast elkaar staan. Het versterkt elkaar alleen maar. Wat de kracht is, is dat wij de individuele 
leden of om in termen te blijven de serviceleden, heel goed laten zien wat het sportaanbod is en wat zij dus ook in 
verenigingsverband mee bezig kunnen zijn. Wij hebben 70 verenigingen in Nederland waarvan bij enkelen wel 
duizend leden zijn aangesloten. Het zijn dus niet allemaal hele kleine clubjes. Er zijn dus al met al zo’n 20.000 à 
30.000 mensen bezig in verenigingsverband. Dat mensen van een direct lidmaatschap overstappen naar een 
vereniging is niet een ultiem doel, maar je laat de mensen het wel gewoon zien zodat ze van de verenigingen op 
de hoogte zijn. 
 
Waar zitten de skiverenigingen in Nederland? Ik neem aan in de buurt van skicentra? 
Verenigingen zijn vaak niet eens gekoppeld aan alleen een locatie. Waar toch nog veel mensen op skiën zijn die 
plastic pistes, die kunstbanen die wij in Nederland hebben. Een enorme impuls zijn de sneeuwhallen die 
gebouwd zijn. Hierdoor is de sport in Nederland een stuk toegankelijker geworden. In de sneeuwhallen kun je 
echt wel lekker skien. Het is natuurlijk niet te vergelijken met een week echte wintersport, maar het komt wel in 
de buurt. Als je bedenkt dat daar ongeveer twee miljoen mensen per jaar over de vloer komen. Eén miljoen voor 
de sport zelf en één miljoen voor andere activiteiten in de hallen. Dat zijn serieuze en interessante aantallen.  
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Hebben jullie goed contact met de commerciële  sneeuwcentra? 
Ja, zij zijn gewoon één van onze strategische partners. Wij organiseren op dit moment ook een aantal 
internationale wedstrijden. Dat kan alleen maar in zo’n hal. Daarin doen wij ook heel veel samen. Daarnaast 
zijn wij nu aan de voorkant aan het nadenken hoe wij elkaar nu kunnen versterken. Tot op heden hebben wij 
incidenteel de samenwerking gezocht, maar ik denk dat het wij nu wel een wederzijds vertrouwen hebben om te 
samenwerking uit te breiden. Daar komt per slot van rekening de massa. Wij zijn de autoriteit. Wij bieden mooie 
producten en diensten aan en daar is dan snel de combinatie gelegd. Tot nu toe zijn wij helemaal niet zichtbaar 
en kenbaar. Het gros van de bezoekers weet misschien niet eens van het bestaan van de Nederlandse Ski 
Vereniging af, dus daarom zijn de skihallen een hele belangrijke partner voor ons. Andersom natuurlijk ook. 
Zoals ik al zei zijn wij de autoriteit, wij hebben natuurlijk al een behoorlijk massa. Daarmee kun je elkaar dus ook 
versterken. 
 
Focussen jullie je op de beleving van de sport? 
Ja, het mooie van de wintersport lig al in de ervaring zelf. Hoe je echter die beleving versterken? Waar wij heel 
erg mee bezig zijn is om eens te kijken naar hoe zo’n hele besluitvormingsproces van de consument er nu precies 
uit ziet. Welke fasen doorloopt een consument en wat is het doel daarbij en waarbij wil de Nederlandse Ski 
Vereniging aanwezig zijn? Wij kijken naar die fasen en welke producten en diensten daar bij horen. Wintersport 
is niet alleen die ene week, maar het is de hele winter en soms zelf de zomer door dat je aanbod hebt. Uiteraard 
moeten wij heel goed weten, en dat is misschien de slag waar wij nu voor staan, toch nog beter de 
wintersportmarkt leren kennen en de doelgroepen daarbinnen. Je moet echt nadenken over hoe je een match kunt 
maken tussen de wensen van de doelgroepen en je aanbod van diensten en producten. Wij zetten alle doelgroepen 
naast elkaar en bekijken hoe wij die doelgroepen kunnen raken en ondersteuning in het hele proces van 
wintersport. Hierdoor moeten zij ervaren van dat de Ski Vereniging de plaats en instantie is waar zij naar toe 
moeten gaan. Op dit gebied hebben wij al wel een aanzet gemaakt. Ik denk, zonder anderen tekort te doen, dat de 
Ski Vereniging hier zich al wel in onderscheidt doordat wij daarin iets verder zijn. Wij zullen ook wel moeten. In 
Nederland zijn geen bergen en je moet dus op een andere manier een relatie hebben met een lid. Dat heeft ons 
gedwongen om tien jaar geleden al die stap te maken. Wij zitten dus al veel meer op die beleving want de sport 
sec alleen kan het niet aanbieden. Door de komst van de sneeuwhallen is dit wel aanzienlijk verbeterd. Wij zitten 
dus al heel erg op dat spoor. Als je hier kijkt dan hebben wij het hier voornamelijk over het directe lidmaatschap. 
Hetzelfde geldt ook voor de andere vormen. Dus naast het service/direct lidmaatschap hebben wij de vereniging 
oftewel de ledenrechtspersonen. Deze verenigingen hebben wel de statutaire doelstelling dat zij iets te maken 
moeten hebben met wintersport. Dat is een voorwaarde om bij ons aangesloten te kunnen zijn. Daarnaast 
kennen wij andere rechtsvormen. Dit noemen wij institutionele leden. Die splitsen wij eigenlijk in twee groepen. 
Dat zijn de clubs, teams, vaak in stichtingsvorm en de accommodaties, dus de vloeren/ sneeuwhallen. Dit zijn de 
drie hoofdgroepen. Voor allemaal denken wij heel erg na over hoe de relatie eruit ziet en hoe wij de relatie van 
waarde kunnen voorzien. Een medewerker is nu heel erg bezig om te kijken naar de vereniging. Niet dat wij meer 
willen op verenigingsondersteuning, iets wat je tegenwoordig veel hoort, maar wij willen een platform gaan 
creëren waarop al die verenigingen elkaar gaan tegenkomen. Dat je dus veel meer een actievere relatie aangaat. 
Dus wij willen af van de zogenaamde aanbod gedachte. Je kunt nog iets moois in de etalage hebben maar 
wanneer niemand dar iets van zijn smaak in vindt dan blijft het liggen. Daarin zijn wij dus ook bezig.  
 
Zou u iets meer kunnen vertellen over de stichtingen? 
Ja dat is goed. Ik kan over alle vormen wel wat vertellen. Om te beginnen bij de stichtingen. Stichtingen kunnen 
van alles zijn. Bijvoorbeeld teams waarin veertig mensen zitten die het echt leuk vinden om met die 
wedstrijdsport bezig te zijn. Wij hebben heel veel wedstrijdsporters in Nederland. Van de 20.000 is zeker de helft 
daarvan prestatief met de sport bezig. Die hebben dan geen accommodatie maar bieden wel een heel programma 
aan. Dat zijn wel vaak stichtingen waar veel geld in omgaat want iedereen die daarin zit moet wel centjes 
meenemen. Die gaan dan ook weken naar het buitenland en dat is net iets duurder dan even je zwembroek 
aantrekken. Die zijn dan ook heel erg bezig met het leveren van maatwerk. Wij kunnen niet praten over één soort 
stichting, het zijn er namelijk heel veel. Wat wij ze bieden is gewoon ondersteuning, begeleiding en een 
accountmanagement. Zij kunnen gebruik maken van verzekeringen die wij aanbieden. Zij kunnen de bladen en 
nieuwsbrieven ontvangen waardoor ze up-to-date blijven. Wij kunnen ze begeleiden in contacten in het 
buitenland. De accommodaties, dus de tweede groep uit het institutionele lidmaatschap, daarin hebben wij 
natuurlijk met allemaal een relatie. Ook daarin proberen wij ondersteuning te bieden, zeker wanneer daar een 
vereniging aan gekoppeld is. Hoe kan je zo veel mogelijk mensen daar laten komen? Hoe kunnen zij zelf ook 
leden vinden en leden werven? Hoe kunnen zij deze ook binden? Met al dat soort thema’s helpen wij ze. Dan heb 
je ook nog de groep verenigingen. In principe bieden wij die ook verenigingsondersteuning net zoals andere 
bonden dat doen. Wij hebben intern zelfs nog een eigen fonds opgericht, dat heet het sportstimuleringsfonds. Al 
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onze verenigingen kunnen daarvoor een aanvraag indienen. Dat gaat om best wel behoorlijk veel geld. Wij dus 
als het ware een eigen subsidie regeling in het leven geroepen. Dit ook om te stimuleren om nieuw sportaanbod 
aan te bieden of om bijvoorbeeld te zorgen dat er genoeg kader is. Uiteraard verzorgen wij zelf ook opleidingen 
waarbij ook constructeurs opleiden die ervoor zorgen dat mensen op een verantwoorde manier worden begeleid 
in het skiën. Wij willen met het fonds ook dat het creatieve karakter van de verenigingen versterkt wordt. Heel 
vaak is het zo dat je daar komt en even gaat skiën en dan weer weggaat. Dat proberen wij nu langs die lijn veel 
meer vorm te geven. Wij hebben vroeger echt wel gekeken vanuit het aanbod. Het was raar wanneer 
verenigingen bepaalde producten niet afnamen. Dat paste ook bij die tijd. Ik denk doordat wij enig tijd geleden al 
begonnen zijn met anders te denken wij voorlopen op andere bonden. Als ik met andere sportbonden praat dan 
merk ik dat wij op dit punt verder zijn. Op andere punten lopen wij misschien weer wat achter. Door misschien 
de aard van de organisatie of door andere krachten die hierop werken zijn wij misschien veel bewuster van vraag 
en aanbod. Het is allemaal wel boeiend. Heel veel gaat namelijk over ledenaantallen. Dat is ook de kern van jou 
onderzoek, de ongebonden sporters binden. Wij draaien ook een pilot vanuit het Strategisch Marketingplan en 
dat heet ‘Share the Rush’. Wat is eigenlijk de kracht vind van dat concept is dat wij proberen te kijken naar hoe 
wij iemand kunnen raken als het gaat om die beleving. Wij stellen ons de vraag of dit al niet voldoende is. Wil je 
perse ook die relatie aangaan? Wanneer doet die vereniging het goed? Als zij zeg maar 500.000 mensen helpen 
bij het versterken van hun wintersportbeleving en er zijn er maar 50.000 lid of wanneer er 150.000 lid en zijn er 
uiteindelijk maar 200.000 mensen ondersteund worden? Ik vind dat ongelofelijk moeilijk. In essentie is 
lidmaatschap slechts een uitwerking daarvan. Tuurlijk, massa doet er toe en het liefst zou ik ze ook allemaal aan 
mij binden, maar de vraag waar nu echt mee zitten is hoe wij ons moeten focussen om echt toegevoegde waarde 
te creëren in die beleving. Als dat dan leidt tot een lidmaatschap, dat mensen dan zelf ervaren dat zij het op die 
manier fijn vinden, dan is dat de manier waarop de Ski Vereniging dat aanpakt. Het is iets anders dan de 
gedachte dat iemand eerst lid moet zijn voordat je pas toegang krijgt tot. Het is een iets andere volgorde. 
Uiteraard, het lidmaatschap biedt wel ontzettend veel voordelen met al die extraatjes. Het is niet even iets anders 
denken en dat is misschien net het verschil dat wij iets anders zijn dan andere sportbonden.  
 
Wat zou de reden kunnen zijn waarom mensen ongebonden skiën of in zijn algemeenheid 
sporten? 
Voor ons omdat mensen ons niet kennen. Dat heeft met positionering en naamsbekendheid te maken. Het zou 
ook te maken kunnen hebben met dat wanneer zij ons wel kennen wij niet kunnen voorzien in behoeften. 
Kennelijk ervaren zij dan een lidmaatschap niet als toegevoegde waarde. Ik denk dat het ook een soort trend is. 
Zoals ik al zei ligt er een hoge mate van individualisering opgesloten in dit tijdsframe. Het is voor ons veel 
concurreren niet alleen met andere sporten maar met alles zullen wij maar zeggen. Dat zouden allemaal redenen 
kunnen zijn. Wat het natuurlijk wel versterkt is dat het bij ook niet traditioneel is. De verenigingen in de wereld 
van de wintersport. Wij hebben nu eenmaal geen bergen en daardoor een stuk minder verenigingen. Die 
infrastructuur bij ons in echt een heel stuk kleiner dan bijvoorbeeld bij voetbal, hockey of tennis. Dat is gewoon 
anders. Vandaar dat wij ook kiezen voor zo’n direct lidmaatschap omdat wij de mensen bijna niet in zon 
verenigingslidmaatschap krijgen. Ik hoop, en dat is nog wel de uitdaging waar voor staan, dat wij inderdaad die 
ongebonden sporter wel iets meer aan ons kunnen binden. Niet ten kostte van alles. Ik wil ze in eerste instantie 
helpen bij het versterken van hun wintersport beleving en plezier. Als dat dan zou leiden tot een 
verenigingslidmaatschap zou dat mooi zijn. Natuurlijk spreken wij dat wel uit.  
 
Hoe is het directe lidmaatschap ingebouwd in de huidige structuur? 
Als vereniging hebben wij natuurlijk een Algemene Vergadering. De stemverhouding daarin is dat 2/3 van de 
stemmen zijn voor de verenigingen, dus echt de infrastructuur, 1/3 voor alle individuele leden. Dus de mensen 
die een direct lidmaatschap hebben afgesloten. Die kunnen er vanzelfsprekend niet allemaal tegelijk zijn, dus via 
een provinciale vertegenwoordiging komen die stemmen terug in de Algemene Vergadering. Er is altijd één in de 
twee jaar een verkiezing van wie dan de provinciale vertegenwoordiger is, dus wie de belangen behartigt voor die 
individuele leden. Het totaal van die provinciale vertegenwoordiging is 1/3 van de stemmen in de Algemene 
Vergadering. 2/3 is weggelegd voor sport omdat wij wel gewoon een sportbond zijn. Op dit moment is niet eens 
voor iedere provincie een vertegenwoordiger omdat het niet bij die mensen leeft, maar dat is inherent aan de 
structuur. Inherent aan het feit dat je een vereniging bent en dat je alles wat daarbij komt kijken, dus ook de 
vertegenwoordiging, wel moet organiseren. Hoeveel mensen nu uiteindelijk gebruik van maken van hun 
stemrecht is ‘bijzaak’. Ik denk dat het ook wel goed is. Ik denk dat het niet goed is wanneer een individueel lid 
zich hartstikke druk gaat maakt over hoe het tijdens een Algemene Vergadering allemaal gaat en hoe zijn stem 
dan vertegenwoordigd is. Ik hoop gewoon vooral dat hij hartstikke tevreden is de ondersteuning die wij en de 
verenigingen bieden.  
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Zien verenigingen het directe lidmaatschap niet als concurrentie? 
Ik denk dat een aantal verenigingen het wel ervaren als concurrentie. Het is ongelofelijk moeilijk wanneer je 
macht moet laten besluiten dat de macht anders georganiseerd moet worden. Dat is een traject van een behoorlijk 
aantal jaren geweest kan ik je zeggen. Maar uiteindelijk moet het ook een weerspiegeling zijn van wie je bent. 
Het is niet voor niets dat 2/3 van de stemmen voor de sport is. Hierdoor kan er nooit een andere koers worden 
gevaren. Ik denk dat als je kijkt naar het individuele lid en directe lid en de motivatie waarom iemand direct lid of 
verenigingslid dan liggen die zo ver uit elkaar dat dat niet gaat om dezelfde soort mensen. Dat zijn verschillende 
mensen. Iemand die lid is van een vereniging is op zoek naar een toegevoegde waarde uit die 
verenigingsstructuur/cultuur. Meer dat sociale aspect. Voor diegene die gebruik maken van het directe 
lidmaatschap geldt dat niet. Die wil het gewoon op zijn eigen tijd, zijn eigen manier en in zijn eigen omgeving. 
Van die concurrentie is in het hele traject natuurlijk wel sprake van geweest maar uiteindelijk moet je gewoon 
uitleggen dat het om verschillende mensen gaat en dat is ook zo. Je ziet juist mensen die een direct lidmaatschap 
afnemen overstappen naar het verenigingslidmaatschap. Het aanbod van een direct lidmaatschap concurreert ook 
niet met de aanbod van een vereniging. Je kiest voor het één of het ander. Dat komt doordat je de component 
sport en sportactiviteit wel vind binnen een vereniging en dat vind je in de klassieke zin niet binnen het directe 
lidmaatschap. Jij gaat ook alleen op wintersport, niet alleen omdat je de beweging zo lekker vindt, maar de totale 
beleving is geweldig. Je gaat niet op wintersport op plastic pistes. Zo moet je ook zien. Zo denkt, onbewust 
trouwens, iedereen. Wanneer je lid bent van vereniging x ga je niet overstappen naar een direct lidmaatschap 
omdat dat geen meerwaarde heeft voor je wintersport.  
 
Hoe ziet het aanbod van producten er precies uit? 
Het is geen totaalpakket. Wij hebben allerlei verschillende modules en die hebben wij natuurlijk om verschillende 
manieren uitgewerkt. Je kan gewoon lid zijn van de Nederlandse Ski Vereniging. Dan betaal je alleen contributie 
en bovenop die contributie kun je kiezer voor allerlei verenigingsproducten. Allerlei verschillende vormen zoals 
bijvoorbeeld de doorlopende reisverzekering en de doorlopende annuleringsverzekering. Die kun je ook weer 
onder verschillende voorwaarden en vormen afnemen. Ik denk dat er in totaal wel zo’n vijftien verschillende 
producten aan het lidmaatschap gekoppeld zijn. Het zijn voornamelijk verzekeringsproducten, maar ook 
kortingsprogramma’s. Wij geven ook een eigen lidmaatschapspas uit. Met die pas krijg je gewoon korting 
wanneer je naar de winkel gaat of bijvoorbeeld in het buitenland op je liftpas. Wij hebben ook een heel 
kortingsprogramma ook georganiseerd voor leden. Met je lidmaatschap kun jij bij ons ook gebruik maken van een 
beschermde omgeving op onze site. Bijvoorbeeld een zogenaamde ‘gebied-selector’ die voor jou op basis van 
allerlei criteria die je invoert je helpt bij het maken van een keuze waar je nu naar toe moet. Dus dan probeer je 
op een andere manier dat lidmaatschap nog meer vorm te geven. Je merkt dat je heel veel mensen niet kwijt raakt. 
Je moet lid zijn en de contributie afdragen.  Binnen de contributie vallen ook die zeven bladen. Die krijg je dus. 
Daar zit ook het kortingsprogramma aan gekoppeld dus het is relatief goedkoop. Wij moeten er echter nog eens 
over nadenken of het allemaal nog wel van deze tijd is. Gelukkig kunnen wij door goede partnerships en goede 
deals met het buitenland, kunnen wij dat product relatief goedkoop houden. Als lid van een vereniging kun je 
ervoor kiezen om alleen lid te zijn van de vereniging, je wordt dan alleen clublid en dan is er zoals bij iedere bond 
sprake van een bondsafdracht of je kunt er voor kiezen om ook lid te worden van de overkoepelende organisatie. 
In die rol kun je gebruik maken van allerlei andere aangeboden producten en diensten, want die bieden de 
verenigingen op lokaal of regionaal niveau niet. Je ziet best wel veel dat mensen en en zijn. Bijna de helft van de 
mensen die lid van een vereniging is ook lid van de overkoepelende organisatie. Het lidmaatschap kan op 
meerdere momenten in een jaar worden afgesloten en is dan geldig voor één jaar. Vroeger was dat gekoppeld aan 
één moment in het jaar namelijk 1 mei. Dat hebben wij vorig jaar echter losgelaten omdat dat niet meer van deze 
tijd is. Uiteraard ligt de piek aan het begin van het wintersportseizoen. Dan kom je de Ski Vereniging ook weer 
meer tegen. Dat is vaak het moment dat je lid wordt. Wij hebben afgelopen jaar een samenwerking gehad met een 
vliegtuigmaatschappij. Dan kreeg je bij je stoel niet het lijstje met dingen die je kunt kopen aan boord maar een 
folder van de Nederlandse Ski Vereniging. Uiteraard staat daarin ook de mogelijkheid om lid te worden van een 
vereniging. Een ander voorbeeld die wij onlangs hebben toegevoegd aan de producten is een verzekering. 
Europeesche Verzekering is onderdeel van Fortis. Amersfoortse is ook onderdeel van Fortis. De Amersfoortse 
biedt een zorgverzekering aan. Voor onze leden hebben wij een optie gevonden die de doorlopende reisverzekering 
koppelt aan een zorgverzekering. Dat bieden wij onze leden dus ook aan. Dit is eigenlijk alleen maar gericht op 
het huidige lidmaatschap, niet eens op het vinden van nieuwe leden. Daar zul je dus over moeten nadenken. Hoe 
krachtig en sterk is dat?Kan je het ook gebruiken als instrument om nieuwe leden te werven? Dit is op dit 
moment nog niet de strategie die wij gekozen hebben maar dat zouden wij in de toekomst wel kunnen doen. Dan 
merk je wanneer je acties op deze manier doet en je dus bekendheid geeft aan je organisatie dat er meer leden 
binnenstromen en de piek ligt natuurlijk in het begin van het wintersportseizoen.  
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Wat zijn nu sterke- en zwakke punten aan het direct lidmaatschap? 
Het sterke is wel, ondanks dat de uitvoering niet altijd goed gaat maar de gedacht is wel goed, dat je niet alleen 
die ene week wanneer mensen gaan wintersporten iets met ze gaat doen, maar het hele proces dat daaraan vooraf 
gaat. Als jij in februari gaat skien ga je daar in oktober met wat vrienden over praten. Zullen wij dit jaar weer 
gaan? Waar gaan wij dan naar toe? Op al dat soort momenten proberen wij aanwezig te zijn. Sterker nog, wij 
proberen wat toe te voegen aan die momenten. Op die manier kijken naar een lidmaatschap is denk ik  één van 
onze krachten. Wat onze zwakte gewoon is, is het feit dat je die klassieke structuur hebt. De vloer waarop je dit 
doet is gewoon echt een beperking. Het is voor ons veel moeilijker om direct contact te organiseren met de 
afnemer in Nederland. De kans daarin is wel weer de komst van de sneeuwhal, dat biedt weer perspectief. Wat 
ook sterk is, is de organisatie van evenementen waardoor de naamsbekendheid een enorme impuls krijgt. Wij zijn 
ons ook heel bewust van onze doelgroep en hoe wij de doelgroep collectief kunnen bereiken. Wij hebben de 
doelgroep zeker gesegmenteerd in zo’n twaalf tot veertien doelgroepen die wij hebben of willen gaan bereiken. 
Wij kijken naar wat wij voor iedere doelgroep kunnen aanbieden en welke producten elkaar misschien 
overlappen. Wij zijn ook aan het kijken naar nieuwe producten. Zoals ik al eerder zei zijn onze belangrijkste 
producten de verzekeringen en het blad. Dat is te weinig, dat wordt niet meer ervaren als onderscheidend. De 
reisverzekering kun je bij wijze van spreken op iedere hoek van de straat halen. Dat onze verzekering de beste is 
vertellen wij helaas de wereld niet. In de afgelopen tien jaar is onze reisverzekering van de Europeesche 
uitgeroepen tot beste reisverzekering. Daar doen wij eigenlijk veel te weinig mee. Wat wij nu willen gaan doen is 
minder te gaan denken vanuit de aanbod gedachte, maar meer vanuit het clubgevoel. Niet van een vereniging, 
maar ‘he, ik hoor bij de Nederlandse Ski Vereniging!’. Het gaat niet alleen  maar om het stimuleren van de 
mensen maar ook om het toegang verschaffen in de wereld van de wintersport. Dat zij daarin alleen maar 
relevante informatie en relevante producten en diensten tegenkomen. Dat moet aansluiten natuurlijk bij die 
matrix van die segmentatie van doelgroepen en daar specifiek voor de doelgroep iets te doen. 
 
Wat versta jij onder individualisering? 
Het is een verschuiving van de manier waarop je je tijd indeelt.  In mijn optiek laten mensen zich veel minder 
sturen dan vroeger. Vroeger kreeg je van 20-22uur bijvoorbeeld tennisles, maar dat past tegenwoordig niet meer 
omdat ik later uit mijn werk kom of sterker nog, ik heb ’s avonds andere verplichtingen. Ik wil graag ’s middags 
lessen. Dat zegt iets over het gedrag. Ik wil niet meer dat keuzes voor mij worden gemaakt, maar ik wil zelf 
keuzes maken. Dit is volgens mij een hele belangrijke. Dan ga ik op zoek naar een omgeving waarin ik dit 
bijvoorbeeld kan doen. Het is een soort egocentrische gedachte. Ik sta centraal en niet de omgeving. Wat past dan 
binnen mijn schema. Dat zou min of meer mijn definitie zijn van wat individualisering precies is. Dat leidt dus 
tot individualisering. Of individualisering de oorzaak is voor het feit dat ons ledenaantal terugloopt dat weet ik 
niet. Ik heb daar wel een gevoel bij. Ik denk wel dat het één van de factoren is die meespeelt. Daarbij ben ik eerder 
geneigd om eerst te kijken wat de rol van de Nederlandse Ski Vereniging daarin is. Als je weet dat dat de trend is 
kun je het ook ombuigen naar een kans. Dat vind ik moeilijke en daar moeten wij zelf ook meer onderzoek naar 
doen. Wat je wel kunt concluderen is dat aanbod niet meer het belangrijkste is, maar dat je meer vanuit de vraag 
moet denken. Het zal zeker te maken hebben met het feit dat wij achtergebleven zijn met het aanbieden van een 
alternatief dat wel past bij de vraag. Dat is meer een oorzaak van het dalen van het ledenaantal. 
Individualisering sec  hoeft niet per definitie een daling te betekenen.  
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De Enquête 
 
 
 

                                 Enquête: 
 

        ‘Het profiel van de zwemmer’ 
   
 
 
Leeftijd:……… 
 
Geslacht: 
 

 Vrouw 
 Man 

 
 

Algemeen: 
 
1. Hoe vaak sport u gemiddeld per week? 
 

 0 keer (ga naar vraag 14) 
 < 1 keer 
 1 keer 
 2 - 3 keer 
 4 - 5 keer 
 > 5 keer 

 
2. Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week puur aan sporten? (zonder reistijd, omkleden etc.) 
 

 < 1 uur 
 1-2 uur 
 3-5 uur 
 6-8 uur 
 > 8 uur 

 

3. Wat is/zijn voor u de belangrijkste reden(en) om te sporten? (meerdere antwoorden mogelijk, 
maximaal 3)  
 

 Conditieverbetering 
 Sociale contacten 
 Gezondheid 
 Ontspanning 
 Wedstrijd/competitie 
 Anders, namelijk ……………………………………………………………… 

 
4. Wanneer sport u het vaakst? 
 

 Ochtend (tot 12:00uur) 
 Middag (van 12:00 tot 18:00) 
 Avond (vanaf 18:00uur) 
 Anders, namelijk……………………………………………………………… 
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5. Gaat u voornamelijk alleen sporten of met meerdere personen? 
 

 Altijd alleen 
 Meestal alleen 
 Even vaak alleen, als met meerdere personen 
 Meestal met meerdere personen 
 Altijd met meerdere personen 

 
6. Bent u lid van één of meerdere sportvereniging(en)? 
 

 Ja, van één  
 Ja, van meerdere  
 Nee, omdat…………………………………………………………. (ga naar vraag 11) 

 
7. Bent u lid van een zwemvereniging? 

 
 Ja 
 Nee 

 
8. Hoe lang bent u al lid van de vereniging waar u het langste lid bent?  
 

 < 1 jaar 
 2 – 5 jaar 
 5 – 10 jaar 
 10 – 15 jaar 
 > 15 jaar 

 
9. Beoefent u als lid een individuele sport of een teamsport? 
 

 Individuele sport 
 Teamsport 
 Beide 

 
10. Wat is voor u de belangrijkste reden om lid te zijn van een sportvereniging? 
 

 Ik kan mijn sport alleen beoefenen wanneer ik lid ben van een vereniging 
 Sociale contacten / Gezelligheid 
 Persoonlijke begeleiding 
 Anders, namelijk………………………………………………………………… 

 
11. Beoefent u ook sporten waarbij u geen lid bent van een vereniging?  
 

 Ja, namelijk……………………………………………………………………….. 
 Nee (ga door naar vraag 14) 

 
12. Beoefent u deze sport individueel of met meerdere mensen? 
 

 Individueel 
 Meerdere mensen 
 Beide 
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13. Waarom beoefent u de sport(en) zonder lid te zijn van een vereniging? (meerdere antwoorden 
mogelijk) 
 

 Kan zelf bepalen wanneer ik wil sporten 
 Lidmaatschap vereniging te duur 
 Geen verplichtingen  
 Ben al lid van een andere vereniging 
 Anders, namelijk……………………………………………………………………. 

 
 
 

Mijnzwemcoach.nl/Sanex.nl  
 
14. Bent u bekend met de inhoud van het internetprogramma mijnzwemcoach.nl/Sanex.nl? 
 

 Ja 
 Nee, omdat………………………………………………………(ga naar vraag 18) 

 
 
15. Maakt u actief gebruik van het internetprogramma mijnzwemcoach.nl/Sanex.nl? 
 

 Ja 
 Nee, omdat……………………………………………………… (ga naar vraag 18) 

 
16. Wat vindt u van het programma? 
 

 Heel goed 
 Goed 
 Gemiddeld 
 Slecht 
 Heel slecht 
 Geen mening 

 
17. Kunt u uw keuze op de hierboven gestelde vraag nader toelichten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Denkt u in de toekomst gebruik te (blijven) maken van www.mijnzwemcoach.nl/sanex.nl? 
 

 Ja 
 Nee, omdat……………………………………………………………………… 

 
19. Heeft u meegedaan aan de Sanex Uurchallenge? 
 

 Ja 
 Nee, omdat………………………………………………………………………... 
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20. Heeft u behoefte aan begeleiding in het zwemmen?  

 
 Ja 
 Nee (ga door naar vraag 22) 

 
21. Waaraan heeft u behoefte? (meerdere antwoorden mogelijk)  
 

 Een zwemclinic georganiseerd door professionele trainers 
 Informatie over voeding en techniek 
 Advies kunnen vragen aan badpersoneel 
 Advies kunnen vragen aan een professionele trainer 
 Anders, namelijk……………………………………………………………… 

  
 

22. Bij deze vraag wordt een aantal items genoemd waarvan wij graag willen weten of u daar behoefte 
aan heeft. Bij ieder item wordt u daarnaast gevraagd om aan te geven hoe belangrijk u het vindt en of 
u er voor zou willen betalen. Als laatste vragen wij u of u een rol weggelegd ziet voor de vereniging in 
het leveren of organiseren van het desbetreffende item. Vul a.u.b. bij ieder item alle 4 kolommen in. 
Per kolom is maar 1 antwoord mogelijk: 
          

           Behoefte              Belang                   Bereid te betalen      Rol vereniging 
 
Trainingschema’s:  Veel behoefte  Heel belangrijk            Ja         Ja 
    Redelijke behoefte  Belangrijk                  Nee         Nee 
    Weinig behoefte  Niet bel./niet onbelangrijk 
       Niet belangrijk 
       Helemaal niet belangrijk 
 

           Behoefte              Belang                   Bereid te betalen      Rol vereniging 
 
Clinic zwemtechniek:  Veel behoefte  Heel belangrijk          Ja         Ja 
(hierbij gaat het om een   Redelijke behoefte  Belangrijk                 Nee         Nee 
clinic waarbij u uw  Weinig behoefte  Niet bel./niet onbelangrijk 
zwemtechniek verder      Niet belangrijk 
kunt verbeteren)      Helemaal niet belangrijk 
 

 
           Behoefte              Belang                   Bereid te betalen      Rol vereniging 

 
Voorrang bij zwem -    Veel behoefte  Heel belangrijk          Ja         Ja 
evenementen:     Redelijke behoefte  Belangrijk                   Nee         Nee 
(wanneer u wilt deelnemen  Weinig behoefte  Niet bel./niet onbelangrijk 
aan een evenement kunt u     Niet belangrijk 
voorrang krijgen t.o.v. andere     Helemaal niet belangrijk 
mensen. U bent zeker van deel- 
name 

 
           Behoefte              Belang                   Bereid te betalen      Rol vereniging 

 
Magazine over zwemmen   Veel behoefte      Heel belangrijk          Ja         Ja 
          Redelijke behoefte   Redelijk belangrijk        Nee         Nee 

       Weinig behoefte      Niet bel./niet onbelangrijk 
             Niet belangrijk 
           Helemaal niet belangrijk 
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           Behoefte              Belang                   Bereid te betalen      Rol vereniging 
 
Korting bij aanschaf       Veel behoefte      Heel belangrijk          Ja         Ja 
zwemkleding/materialen:  Redelijke behoefte   Redelijk belangrijk         Nee         Nee 
(bijv.  zwembrillen, hand-       Weinig behoefte      Niet bel./niet onbelangrijk 
  peddels)          Niet belangrijk 
           Helemaal niet belangrijk 
 

           Behoefte              Belang                   Bereid te betalen      Rol vereniging 
Voordelen (bijv. korting)  Veel behoefte  Heel belangrijk          Ja         Ja 
bij toegang tot het      Redelijke behoefte  Redelijk belangrijk          Nee         Nee 
Zwembad:      Weinig behoefte  Niet bel./niet onbelangrijk 
       Niet belangrijk 
       Helemaal niet belangrijk 
 

           Behoefte              Belang                   Bereid te betalen      Rol vereniging 
 
Fitheidtest:    Veel behoefte  Heel belangrijk          Ja         Ja 
(een test waarbij u een  Redelijke behoefte  Redelijk belangrijk          Nee         Nee 
inzicht krijgt in uw  Weinig behoefte  Niet bel./niet onbelangrijk 
fitheid)       Niet belangrijk 
       Helemaal niet belangrijk 
 
 

           Behoefte              Belang                   Bereid te betalen      Rol vereniging 
 
Informatie over   Veel behoefte  Heel belangrijk          Ja         Ja 
gezondheid, voeding  Redelijke behoefte  Redelijk belangrijk          Nee         Nee 
en blessurepreventie:  Weinig behoefte  Niet bel./niet onbelangrijk 
       Niet belangrijk 
       Helemaal niet belangrijk 
 
 

           Behoefte              Belang                   Bereid te betalen      Rol vereniging 
 
Voordelen (bijv. korting)  Veel behoefte  Heel belangrijk          Ja         Ja 
bij afsluiten van een          Redelijke behoefte  Redelijk belangrijk          Nee         Nee 
verzekering:                    Weinig behoefte  Niet bel./niet onbelangrijk 
(bijv. zorgverzekering of      Niet belangrijk 
ongevallenverzekering)     Helemaal niet belangrijk 
 
22. Heeft u behoefte aan andere aspecten buiten diegene die genoemd zijn? Vul die hieronder in en 
licht deze toe.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. Zou u willen betalen voor een totaalpakket waarin enkele of alle genoemde items zitten? 
 

 Ja 
 Nee (ga naar vraag 25) 
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24. Hoeveel zou u bereid zijn om te betalen voor een totaalpakket? 
 

 €10 - €20 
 €20 - €30 
 €30 -€40 
 > €40 

 
 
25 Heeft op nog op- en/of aanmerkingen dan kunt u deze hieronder kwijt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hartelijk dank voor uw moeite en tijd om de enquête in te vullen! 
 
 



 Resultaten vragen mijnzwemcoach.nl  53  

Resultaten vragen over mijnzwemcoach.nl 
 

 
 

 
 
 
 
Diagram 1 Bekendheid met zwemcoach.nl            Diagram 2 Actief gebruik van mijnzwemcoach.nl 
 
Uit diagram 1 blijkt dat 89% van de onderzoekspopulatie bekend is het met begeleidingsprogramma 
mijnzwemcoach.nl. Dit heeft voornamelijk te maken met de vele promotie- en communicatieacties die 
er zijn geweest ten behoeve van het programma. Het is daarom hoogst opmerkelijk dat 67% van de 
onderzoekspopulatie geen gebruik maakt van het programma mijnzwemcoach.nl. De voornaamste 
redenen die door de respondenten zijn genoemd zijn; 
 

- ‘het programma sluit niet aan bij mijn niveau’; 
- de site werkt niet naar behoren; 
- het programma heeft geen meerwaarde.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1 Beoordeling van het programma mijnzwemcoach.nl 
 

Tabel 1 laat zien dat het merendeel van de onderzoekspopulatie het programma mijnzwemcoach.nl 
als goed beoordeelt. Het gaat hierbij om dat deel van de onderzoekspopulatie die het programma kent 
en er ook actief gebruik van maakt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 2 Behoefte aan begeleiding in het zwemmen 

 
In tabel 2 is af te lezen dat binnen de onderzoekspopulatie het merendeel geen behoefte heeft in 
begeleiding in het zwemmen. Aan advies kunnen vragen aan zwembadpersoneel heeft de 
onderzoekspopulatie bijna niemand behoefte. Een behoorlijk deel van de onderzoekspopulatie heeft 
wel behoefte aan informatie over voeding en techniek en aan advies kunnen vragen aan professionele 
trainers.  
 

Beoordeling 
mijnzwemcoach.nl 

Respons in aantal Respons in percentage 

Heel goed 25 10,7% 

Goed 136 58,4% 

Gemiddeld 62 26,6% 

Slecht 10 4,3% 

Respons in aantal Respons in percentage Behoefte begeleiding 

Wel behoefte Geen behoefte Wel behoefte Geen behoefte 

Zwemclinic georganiseerd  277 461 37,5% 62,4% 

door professionele trainers     

     

Informatie over voeding en  300 438 40,7% 59,3% 

techniek     

     

Advies kunnen vragen aan  53 684 7,2% 92,8% 

badpersoneel     

     

Advies kunnen vragen aan  298 440 40,4% 59,6% 

een professionele trainer     

89%

11%

Ja

Nee

33%

67%

Ja

Nee
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Diagram 3 Deelname aan Uurchallenge            Diagram 4 Gebruik maken van mijnzwemcoach.nl in toekomst 
 
Diagram 3 laat zien dat 88% van de respondenten niet heeft meegedaan aan één van de Uurchallenges 
die georganiseerd zijn door de KNZB en Sanex. Het merendeel van de onderzoekspopulatie zijn dus 
mensen die zich wel geregistreerd hebben voor mijnzwemcoach.nl, maar die niet mee hebben gedaan 
aan een Uurchallenge.  
 
De laatste vraag die in de enquête opgenomen is over mijnzwemcoach.nl betreft de vraag of de 
respondenten in de toekomst gebruik denken te maken van het programma mijnzwemcoach.nl. 66% 
van de respondenten beantwoordt deze vraag positief. Toch blijkt een aanzienlijk deel in de toekomst 
geen gebruik te gaan maken. Als voornaamste redenen worden genoemd dat de site eerst goed moet 
werken en dat sommigen al begeleiding krijgen via een andere ‘weg’ (zwemvereniging).  

12%

88%

Ja

Nee

66%

34%

Ja

Nee
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Overige tabellen kwantitatief onderzoek 

SSppoorrttppaarrttiicciippaattiiee  nnaaaarr  ggeessllaacchhtt  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabel 1 Sportfrequentie naar geslacht 
 

Binnen de onderzoekspopulatie sporten zowel de vrouwen als de mannen sporten grotendeels 2-3 
keer in de week. Opvallend is het hoge percentage mannen dat 4-5 keer in de week sport. Het 
percentage mannen dat meer dan 2 keer in de week sport is bijna 85%. Voor vrouwen ligt dit 
percentage op ongeveer 75%. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Tabel 2 Tijdsbesteding naar geslacht 
 

Tabel 2 laat zien dat het percentage mannen en vrouwen binnen de onderzoekspopulatie die 3-5 uur 
per week aan sport besteedt het hoogste is. Bij de vrouwen is dit percentage wel aanzienlijk lager. Een 
bijna even zo groot percentage sport 1-2 uur per week. Hieruit valt te concluderen dat mannen binnen 
de onderzoekspopulatie iets meer tijd besteden aan sport. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Tabel 3 Respons dagdeel naar geslacht 
 

Zowel bij de mannen als de vrouwen sport het merendeel van de respondenten ’s avonds. Het 
percentage respondenten bij de vrouwen dat ’s ochtends sport is meer dan een kwart. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabel 4 Wijze van sportbeoefening naar geslacht 

Respons in aantal Respons in percentage Sportfrequentie gemiddeld 
per week Vrouw Man Vrouw Man 

0 keer  19 12 4,3% 3,3% 

1 keer 93 44 20,8% 12,2% 

2 – 3 keer 224 163 50,1% 45,0% 

4 – 5 keer 77 97 17,2% 26,8% 

> 5 keer 34 46 7,6% 12,7% 

Respons in aantal Respons in percentage Tijdsbesteding gemiddeld 
per week Vrouw Man Vrouw Man 

< 1 uur 50 20 11,9% 6,0% 

1 – 2 uur 149 93 35,6% 27,7% 

3 – 5 uur 150 147 35,8% 44,0% 

6 – 8 uur 49 45 11,7% 13,4% 

>8 uur 21 31 5,0% 9,2% 

Respons in aantal Respons in percentage Dagdeel 

Vrouw Man Vrouw Man 

Ochtend 103 65 26,3% 20,6% 

Middag 53 62 13,6% 19,6% 

Avond 235 189 60,1% 59,8% 

Respons in aantal Respons in percentage Wijze van sporten 

Vrouw Man Vrouw Man 

Altijd alleen 75 63 18,0% 18,8% 

Meestal alleen 122 103 29,3% 30,7% 

Even vaak alleen, als met meerdere personen 74 68 17,7% 20,2% 

Meestal met meerdere personen 99 72 23,7% 21,4% 

Altijd met meerdere personen 47 30 11,3% 8,9% 
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Tabel 4 laat zien dat bij de zowel de mannen als de vrouwen de meeste mensen meestal alleen 
sporten. Daarnaast blijken mannen iets vaker met meerdere personen te sporten in tegenstelling tot de 
vrouwen.  
 

 
 
 
 
 
 

 

Tabel 5 Lidmaatschap vereniging naar geslacht 
 

Uit tabel 5 blijkt dat precies de helft van de vrouwen aangeeft geen lid te zijn van een vereniging. Ook 
het percentage mannen dat geen lid is van een vereniging is hoog, maar het merendeel geeft echter 
toch aan lid te zijn van één of meerdere verenigingen.  
 
 
 

 
 

 
 
Diagram 1 Lidmaatschap zwemvereniging naar man    Diagram 2  Lidmaatschap zwemvereniging vrouw 
 

Diagram 1 laat zien meer dan de helft (55%) van de mannen die aangegeven hebben lid te zijn van één 
of meerdere vereniging, lid is van een zwemvereniging. Vrouwen blijken zelfs nog vaker (68%) lid te 
zijn van een zwemvereniging. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de producten mijnzwemcoach 
en de Uurchallenge interessanter zijn voor vrouwen die lid zijn van een zwemvereniging dan voor 
mannen. Dit heeft wellicht te maken met het feit dat de beide producten overwegend gericht zijn op 
de recreatieve zwemmer. Mannen zoeken toch vaker de competitie met anderen en dat aspect is niet 
direct terug te vinden in de producten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabel 6 Lengte lidmaatschap vereniging naar geslacht 

 
In tabel 6 is te zien dat zowel bij de mannen als bij de vrouwen het grootste gedeelte tussen de 2-5 jaar 
lid is van een vereniging. Slechts een klein deel van de mannelijke en vrouwelijke respondenten geeft 
aan nog geen jaar een lidmaatschap te hebben.  
 

 
 
 
 
 
 

 

Tabel 7 Respons sportbeoefening naar geslacht in georganiseerd verband 
 

Tabel 7 laat zien dat bij zowel de mannen als de vrouwen het merendeel een individuele sport 
beoefent. Daarnaast blijken bij beiden een aanzienlijk deel zowel een individuele als een teamsport te 
beoefenen 

Respons in aantal Respons in percentage Lidmaatschap vereniging 

Vrouw Man Vrouw Man 

Ja, van één 168 136 40,2% 40,5% 

Ja, van meerdere 41 47 9.8% 13,9% 

Nee 209 153 50,0% 45,6% 

Respons in aantal Respons in percentage Duur lidmaatschap 

Vrouw Man Vrouw Man 

< 1 jaar 31 30 14,7% 16,4% 

2 – 5 jaar 68 49 32,2% 26,8% 

5 – 10 jaar 47 37 22,3% 20,2% 

10 – 15 jaar 39 32 18,5% 17,5% 

>15 jaar 26 35 12,3% 19,1% 

Respons in aantal Respons in percentage Individuele sport of 
teamsport Vrouw Man Vrouw Man 

Individueel 135 127 63,8% 69,4% 

Teamsport 27 15 12,7% 8,2% 

Beide 50 41 23,6% 22,4% 

55%

45% Ja

Nee

68%

32%

Ja

Nee
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Diagram 3 Respons ongebonden sporten naar vrouw               Diagram 4  Respons ongebonden sporten naar man    
 

Diagram 3 laat zien dat 73% van de vrouwen in de onderzoekspopulatie sport in ongeorganiseerd 
verband. Bij de mannen ligt is het percentage nagenoeg hetzelfde. Een relatief groot gedeelte van de 
onderzoekspopulatie blijkt te sporten in ongeorganiseerd verband. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Tabel 8 Respons sportbeoefening naar geslacht in ongeorganiseerd verband 
 

Tabel 8 toont aan dat zowel bij de mannen als de vrouwen in de onderzoekspopulatie de meeste 
mensen een individuele sport beoefenen. Het percentage mannen en vrouwen dat zowel een 
individuele sport als een teamsport beoefenen is redelijk hoog.  

SSppoorrttppaarrttiicciippaattiiee  nnaaaarr  lleeeeffttiijjddssccaatteeggoorriiee  
 

Respons in aantal Respons in percentage Sportfrequentie 
gemiddeld per week 18-25 26-35 36-45 46-55 >55 18-25 26-35 36-45 46-55 >55 

0 keer 5 32 104 60 33 2,1% 4,9% 3,9% 4,7% 5,9% 

1 keer 9 41 89 28 15 13,7% 22,5% 17,4% 12,4% 23,5% 

2 – 3 keer 9 40 111 50 20 44,4% 48,9% 48,3% 53,5% 41,2% 

4 – 5 keer 6 16 69 28 10 25,6% 15,4% 21,7% 21,7% 23,5% 

 > 5 keer 2 8 14 8 2 14,1% 8,2% 8,7% 7,8% 5,9% 
 

Tabel 9 Sportfrequentie naar leeftijdscategorie 
 

Tabel 9 laat zien dat binnen alle leeftijdscategorieën de meeste respondenten 2-3 keer in de week 
sporten. Wat opvalt is dat binnen de leeftijdscategorie 26-35 een redelijk percentage 1 keer in de week 
sport. Hetzelfde geldt voor de categorie >55.  
 

Respons in aantal Respons in percentage Tijdsbesteding sport 
gemiddeld per week 18-25 26-35 36-45 46-55 >55 18-25 26-35 36-45 46-55 >55 

< 1 uur 11 26 16 13 4 4,9% 15,5% 7,5% 11,1% 12,9% 

1 - 2 uur 65 60 70 34 13 28,9% 35,7% 32,7% 29,1% 41,9% 

3 – 5 uur 89 57 87 55 9 39,6% 33,9% 40,7% 47,0% 29,0% 

6 – 8 uur 38 13 29 11 3 16,9% 7,7% 13,7% 9,4% 9,7% 

 > 8 uur 22 12 12 4 2 9,8% 7,1% 5,6% 3,4% 6,5% 
 

Tabel 10 Tijdsbesteding naar leeftijdscategorie 
 

In de leeftijdscategorie 26-35 jaar besteedt 35,7% van de respondenten gemiddeld 1-2 uur aan sport. 
Voor de overige leeftijdscategorieën geldt dat de meeste respondenten 3-5 uur sport per week. Meer 
dan 65% van de leeftijdscategorieën sport gemiddeld tussen de 1 en 5 uur per week.  
 
 
 
 

Respons in aantal Respons in percentage Individuele sport of 
teamsport Vrouw Man Vrouw Man 

Individueel 159 148 52,0% 59,9% 

Teamsport 67 36 21,9% 14,6% 

Beide 79 63 25,8% 25,5% 

73%

27%

Ja

Nee

74%

26%

Ja

Nee
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Respons in aantal Respons in percentage Lidmaatschap 
zwemvereniging 18-25 26-35 36-45 46-55 >55 18-25 26-35 36-45 46-55 >55 

Ja 122 25 66 28 8 75,8% 41,7% 59,5% 50,9% 53,3% 

Nee 39 35 45 27 7 24,2% 58,3% 40,5% 49,1% 46,7% 
 

Tabel 11 Lidmaatschap zwemvereniging naar leeftijdscategorie 
 

Meer dan 75% van de 18-25 jarigen die aangegeven heeft lid te zijn van één of meerdere verenigingen 
is lid van een zwemvereniging. Hieruit kan geconcludeerd worden dat mijnzwemcoach.nl en de 
Uurchallenge interessante producten zijn voor jeugdige leden van zwemverenigingen. Opmerkelijk is 
dat binnen de leeftijdscategorie 26-35 jaar het merendeel geen lid is van een zwemvereniging. Dit in 
tegenstelling tot de andere leeftijdscategorieën. 
 

Respons in aantal Respons in percentage Individuele sport of 
teamsport 18-25 26-35 36-45 46-55 >55 18-25 26-35 36-45 46-55 >55 

Individueel 88 42 82 40 10 55,7% 70,0% 76,6% 72,7% 66,7% 

Teamsport 21 7 8 4 2 13,3% 11,7% 7,5% 7,3% 13,3% 

Beide 49 11 17 11 3 31,0% 18,3% 15,9% 20,0% 20,0% 
 

Tabel 12 Respons sportbeoefening in georganiseerd verband naar leeftijdscategorie  
 

Deze tabel laat weinig opmerkelijk resultaten zien. Binnen alle leeftijdscategorieën beoefent men 
voornamelijk een individuele sport.  
 

Respons in aantal Respons in percentage Sporten in 
ongeorganiseerd verband 18-25 26-35 36-45 46-55 >55 18-25 26-35 36-45 46-55 >55 

Ja 143 138 155 92 24 63,8% 83,1% 72,8% 78,6% 77,4% 

Nee 81 28 58 25 7 36,2% 16,9% 27,2% 21,4% 23,6% 
 

Tabel 13 Respons ongebonden sporten naar leeftijdscategorie 
 

Tabel 13 laat zien dat bij alle leeftijdscategorieën het percentage ongebonden sporters hoog is. De 
enige leeftijdscategorie die enigszins ‘achterblijft’ is 18-25 jarigen. Hierin is een redelijk deel geen 
ongebonden sporter. Eerdere tabellen hebben laten zien dat dit voornamelijk komt doordat veel 
mensen in deze leeftijdscategorie lid zijn van een vereniging. 
 

Respons in aantal Respons in percentage Individuele sport of 
teamsport 18-25 26-35 36-45 46-55 >55 18-25 26-35 36-45 46-55 >55 

Individueel 71 75 99 49 14 50,0% 53,6% 63,9% 53,2% 58,3% 

Teamsport 33 27 25 14 4 23,2% 19,3% 16,1% 15,2% 16,7% 

Beide 38 38 31 29 6 26,8% 27,1% 20,0% 31,5% 25,0% 
 

Tabel 14 Respons sportbeoefening in ongeorganiseerd verband naar leeftijdscategorie  
 

Binnen de leeftijdscategorieën blijken de meeste respondenten een individuele sport te beoefenen. In 
de leeftijdscategorie 36-45 jaar blijkt het percentage het hoogste te zijn. 
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Tabel 15 Respons sportmotieven lidmaatschap vereniging naar geslacht  
 

Tabel 15 laat zien dat zowel de mannen als de vrouwen voornamelijk lid zijn van een vereniging 
vanwege de sociale contacten en gezelligheid.  

SSppoorrttmmoottiieevveenn  nnaaaarr  lleeeeffttiijjddssccaatteeggoorriiee  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 16 Respons sportmotieven naar leeftijdscategorie  
 

In tabel 16 is te zien dat de voor elke categorie gezondheid, conditieverbetering en ontspanning de 
belangrijkste redenen zijn om te sporten. Toch vallen een aantal percentages op. De respondenten in 

Respons in 
aantal 

Respons in 
percentage 

Motieven vereniging 

Vrouw Man Vrouw Man 

Ik kan de sport alleen beoefenen wanneer ik lid 
ben van een vereniging 

53 46 26,8% 28,9% 

De sociale contacten en gezelligheid 90 71 45,5% 44,7% 

Persoonlijke begeleiding 45 42 22,7% 26,4% 

Respons in aantal Respons in percentage Motieven sporten Leeftijdscategorie 

Reden Geen reden Reden Geen reden 

Gezondheid 18-25 jaar 172 53 76,4% 23,6% 

 26-35 jaar 141 27 83,9% 16,1% 

 36-45 jaar 175 38 82,1% 17,9% 

 46-55 jaar 85 32 70,1% 29,9% 

 > 55 jaar 26 5 83,9% 16,1% 

      

Sociale contacten 18-25 jaar 65 160 28,9% 71,1% 

 26-35 jaar 29 139 17,3% 82,7% 

 36-45 jaar 42 172 19,6% 80,4% 

 46-55 jaar 25 92 21,4% 78,6% 

 > 55 jaar 5 26 16,1 83,9% 

      

Conditieverbetering 18-25 jaar 127 98 56,4% 43,6% 

 26-35 jaar 121 47 72,0% 28,0% 

 36-45 jaar 163 51 76,2% 23,8% 

 46-55 jaar 86 31 73,5% 26,5% 

 > 55 jaar 25 6 80,6% 19,4% 

      

Ontspanning 18-25 jaar 128 97 56,9% 43,1% 

 26-35 jaar 108 60 64,3% 35,7% 

 36-45 jaar 120 94 56,1% 43,9% 

 46-55 jaar 79 38 67,5% 32,5% 

 > 55 jaar 14 17 45,2% 54,8% 

      

Wedstrijd/Competitie 18-25 jaar 82 143 36,4% 73,6% 

 26-35 jaar 23 145 13,7% 86,3% 

 36-45 jaar 44 170 20,7% 79,3% 

 46-55 jaar 18 99 15,4% 84,6% 

 > 55 jaar 2 29 6,5% 93,5% 
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de leeftijd 18-25 jaar vinden conditieverbetering en ontspanning wel een reden, maar het percentage is 
niet heel hoog in vergelijking met diegene die het geen redenen vinden. Een ander opmerkelijk 
percentage is dat in de leeftijd >55 jaar de meeste respondenten ontspanning niet als voornaamste 
reden noemen om te sporten.  
 

Respons in aantal Respons in percentage Motief lid vereniging 

18-25 26-35 36-45 46-55 >55 18-25 26-35 36-45 46-55 >55 

Ik kan de sport alleen 
beoefenen wanneer als lid 

45 16 22 13 3 31,2% 30,2% 23,7% 29,5% 23,1% 

Sociale contacten/ 
gezelligheid 

68 22 44 19 8 47,2% 41,5% 47,3% 43,3% 61,5% 

Persoonlijke begeleiding 31 15 27 12 2 21,5% 28,3% 29,0% 27,3% 15,4% 

 
Tabel 17 Respons motief lidmaatschap vereniging naar leeftijdscategorie 
 

Binnen elke leeftijdscategorie zijn de meeste respondenten lid van een vereniging vanwege de sociale 
contacten en gezelligheid die binnen een vereniging aanwezig zijn. De andere redenen zijn bij de 
meeste andere redenen qua percentages niet veel lager. Alleen in de leeftijdscategorie >55 jaar blijkt 
een overgrote meerderheid om de sociale contacten en gezelligheid lid te zijn van een vereniging 

SSppoorrttbbeehhooeefftteenn  nnaaaarr  ggeessllaacchhtt  
  

 
Tabel 18 Respons belangrijkheid items naar geslacht 
 
Uit tabel 18 valt af te lezen vijf items belangrijk wordt gevonden door zowel de mannen als de 
vrouwen. Bij de vijf items is het zelfs zo dat meer dan 50% het belangrijk tot heel belangrijk vindt. Er is 
één item waar toch een opmerkelijk verschil tussen de mannen en vrouwen. Voordelen bij de aanschaf 

Respons in percentage Belangrijkheid items Geslacht 

Helemaal niet 
belangrijk 

Niet 
belangrijk 

Niet belangrijk/ 
niet 

onbelangrijk 

Belangrijk Heel 
belangrijk 

Trainingsschema’s  Man 4,5% 9,1% 22,7% 46,8% 16,9% 
 Vrouw 3,4% 8,5% 23,5% 46,8% 17,7% 
       
Clinic Zwemtechniek Man  5,9% 7,8% 21,8% 40,7% 23,8% 
 Vrouw 6,1% 10,9% 26,6% 41,2% 15,2% 
       
Voorrang zwemevenement Man 25,6% 27,9% 31,5% 10,4% 4,5% 
 Vrouw 23,4% 26,1% 29,3% 13,8% 7,4% 
       
Magazine over zwemmen Man  20,1% 22,3% 32,0% 21,9% 3,6% 
 Vrouw 20,2% 24,5% 26,4% 24,2% 4,6% 
       
Voordelen aanschaf zwemkleding Man 11,9% 17,5% 28,4% 27,7% 14,5% 
 Vrouw 8,9% 10,2% 26,7% 33,7% 20,5% 
       
Voordelen toegang tot zwembad Man 5,3% 5,6% 27,7% 32,7% 28,7% 
 Vrouw 5,4% 6,5% 25,4% 38,6% 24,1% 
       
Fitheidtest Man 4,1% 9,1% 24,7% 44,9% 17,2% 
 Vrouw 4,1% 7,6% 25,1% 45,5% 17,7% 
       
Voordelen bij afsluiten verzekering Man 34,7% 23,6% 22,9% 13,1% 5,7% 
 Vrouw 25,7% 26,0% 26,2% 16,1 6,0% 
       
Informatie over voeding , 
gezondheid en blessurepreventie 

Man 
Vrouw 

4,4%         
6,6% 

7,8%      
11,7% 

32,1%         
24,3% 

41,6%    
39,3% 

14,2%    
18,0% 
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van zwemkleding wordt door mannen helemaal niet belangrijk gevonden terwijl bij de vrouwen een 
groot gedeelte dit item toch iets belangrijker vindt.  

SSppoorrttbbeehhooeefftteenn  nnaaaarr  lleeeeffttiijjddssccaatteeggoorriiee  

Tabel 19 Respons belangrijkheid items naar leeftijdscategorie 

Respons in aantal Respons in percentage Belangrijkheid items Leeftijdscategorie 

Weinig Redelijk Veel Weinig Redelijk Veel 

Trainingsschema’s 18-25 jaar 42 60 93 21,5% 30,8% 47,7% 

 26-35 jaar 33 71 51 21,3% 45,8% 32,9% 
 36-45 jaar 62 84 53 31,2% 42,2% 26,6% 
 46-55 jaar 38 51 20 34,9% 46,8% 18,3% 
 > 55 jaar 8 17 4 27,6% 58,6% 13,8% 
        
Clinic zwemtechniek 18-25 jaar 46 91 58 23,6% 46,7% 29,7% 
 26-35 jaar 41 66 47 26,6% 42,9% 30,5% 
 36-45 jaar 44 82 72 22,2% 41,4% 36,4% 
 46-55 jaar 31 43 35 28,4% 39,4% 32,1% 
 > 55 jaar 18 10 1 62,1% 34,5% 3,4% 
        
Voorrang zwemevenement 18-25 jaar 100 59 36 51,3% 30,3% 18,5% 
 26-35 jaar 114 33 7 74,0% 21,4% 4,5% 
 36-45 jaar 130 52 16 65,7% 26,3% 8,1% 
 46-55 jaar 75 25 9 68,8% 22,9% 8,3% 
 > 55 jaar 25 4 0 86,2% 13,8% 0,0% 
        
Magazine over zwemmen 18-25 jaar 73 45 47 44,2% 27,3% 28,5% 
 26-35 jaar 77 52 7 56,6% 38,3% 5,1% 
 36-45 jaar 92 62 25 51,4% 34,6% 14,0% 
 46-55 jaar 54 33 8 56,8% 34,7% 8,4% 
 > 55 jaar 17 12 0 58,6% 41,4% 0,0% 
        
Voordelen aanschaf  18-25 jaar 25 65 102 13,0% 33,9% 53,1% 

zwemkleding 26-35 jaar 44 70 38 28,9% 46,1% 25,0% 
 36-45 jaar 75 65 57 38,1% 33,0% 28,9% 
 46-55 jaar 48 37 20 45,7% 35,2% 19,0% 
 > 55 jaar 14 8 7 48,3% 27,6% 24,1% 
        
Voordelen toegang zwembad 18-25 jaar 21 72 99 10,9% 37,5% 51,6% 

 26-35 jaar 15 57 50 12,3% 46,7% 41,0% 

 36-45 jaar 41 73 84 20,7% 36,9% 42,4% 

 46-55 jaar 23 48 34 21,9% 45,7% 32,4% 
 > 55 jaar 3 10 16 10,3% 34,5% 55,2% 

        
Fitheidtest 18-25 jaar 36 84 71 18,8% 44,0% 37,2% 
 26-35 jaar 40 71 37 27,0% 48,0% 25,0% 
 36-45 jaar 39 97 57 20,2% 50,1% 29,5% 
 46-55 jaar 25 43 35 24,3% 41,7% 34,0% 
 > 55 jaar 10 15 4 34,5% 51,7% 13,8% 
        
Voordelen bij afsluiten  18-25 jaar 124 47 20 64,9% 24,6% 10.5% 
verzekering 26-35 jaar 102 36 10 68,9% 24,3% 6,8% 
 36-45 jaar 149 24 19 77,6% 12,5% 9,9% 
 46-55 jaar 76 22 5 73,8% 21,4% 4,9% 
 > 55 jaar 23 3 3 79,3% 10,3% 10,3% 
        
Informatie over voeding,  18-25 jaar 45 89 57 23,6% 46,6% 29,8% 
gezondheid en blessure-  26-35 jaar 40 75 33 27,0% 50,7% 22,3% 
preventie 36-45 jaar 67 90 36 34,7% 46,6% 18,7% 
 46-55 jaar 35 79 19 26,3% 59,4% 14,3% 
 > 55 jaar 15 10 4 51,7% 34,5% 13,8% 
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In tabel 19 is te zien dat tussen de leeftijdscategorieën wel enig verschil zit in welke items men 
belangrijk vindt. Zo vindt het merendeel in de leeftijd 18-25 trainingsschema’s heel belangrijk, dit in 
tegenstelling tot de andere categorieën die de trainingsschema’s redelijk belangrijk vinden. Opvallend 
is ook het verschil in belangrijkheid van het item zwemclinic. De onderzoekspopulatie boven de 55 
jaar vindt een zwemclinic helemaal niet belangrijk.  In de aanschaf van zwemkleding zit tussen de 
leeftijdscategorieën wel verschil. De categorieën 18-25 en 26-35 jaar vinden de aanschaf van kleding 
redelijk tot heel belangrijk. Dit in tegenstelling tot de andere categorieën.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


