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Ondernemende
verenigingen in Zwolle en
Amersfoort transformeren
naar een Open Club
Tekst: IJdo Groot

Welke rol spelen gemeenten bij het transformeren van sportverenigingen naar een Open Club?
Worden sportverenigingen ondersteund in dit proces van vermaatschappelijking en, zo ja, hoe? De
gemeenten Zwolle en Amersfoort zetten zelf de deur open en bieden een kijkje in hun werkwijze.
Sportverenigingen zullen mee moeten in

buurtgericht, gaat steeds opnieuw na wat

sportaanbod, maar ook als ‘onderneming’.

de vaart der vermaatschappelijking als zij

de behoeften zijn en speelt daarop in. Dit

Met betrekking tot dit laatste stimuleert

hun bestaansrecht voor de gemeente willen

leidt tot ledenbinding, -behoud en/of -groei,

de gemeente de Zwolse sportverenigingen

behouden. De vereniging heeft er zelf ook

meer ‘reuring’ op de club en continuïteit van

samenwerkingsverbanden aan te gaan met

baat bij: soms hangen zelfs haar overlevings-

het bestaansrecht.

andere verenigingen en partners in de stad.
“Deze samenwerkingsverbanden zijn nodig

kansen ervan af. NOC*NSF noemt een ver-

12

eniging die zich maatschappelijk oriënteert

Samenwerking

om onze verenigingen vitaal te maken en te

een Open Club. Een Open Club werkt samen

In 2016 stelde de gemeente Zwolle haar

houden”, zegt Aart Janssen, beleidsadviseur

– niet alleen met andere verenigingen, maar

nieuwe beleid voor sport en bewegen vast.

bij de gemeente Zwolle. “Veel sportvereni-

ook met maatschappelijke instellingen,

Speerpunt in dit beleid zijn vitale sportver-

gingen in Nederland, en dus ook in Zwolle,

wijkcentra en bedrijven –, werkt vraag- en

enigingen. Vitaal niet alleen in de zin van het

kampen met een kwetsbare exploitatie,
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OPEN CLUB

“Samenwerkings-

zich dat ze meer kans maken te overleven
als ze zich niet langer enkel en alleen bezighouden met de eigen leden en de competitie. Deze verenigingen zijn daarom afgestapt van deze traditionele kijk en zoeken
verbindingen in onder andere het sociaal
domein. Ze zijn op weg een Open Club te

verbanden zijn nodig
om onze verenigingen
vitaal te maken en te

worden – deze term interpreteren wij als

houden”

‘vitale vereniging’.”
SportService Zwolle ondersteunt de verenigingen bij het zich openstellen voor
partners die voor een sportvereniging niet

relevante partners in de stad. SportService

voor de hand liggen. “We zien en begeleiden

Zwolle en de sportparkmanagers zijn voor

al veel samenwerkingen tussen verenigin-

de totstandkoming van een samenwerking

zien hun ledental slinken en het aantal vrij-

gen die eenzelfde sport aanbieden”, zegt

een belangrijk smeermiddel.”

willigers afnemen. Ook gemeentelijke bezui-

Martijn Mellema, manager bij SportService

nigingen hebben gevolgen. We hebben met

Zwolle. “De voetbalverenigingen kennen

Wet

de Zwolse verenigingen gespard over moge-

een periodiek overleg waarbij op thema

Niet elke vereniging is in staat een Open

lijkheden om deze problemen het hoofd te

wordt samengewerkt. Hetzelfde geldt bij-

Club te worden. Mellema: “Het begint met

bieden. Het aangaan van samenwerkingen

voorbeeld voor de tennis- en de badminton-

een financieel gezonde en goed functione-

met andere verenigingen, alsook met par-

verenigingen. Hieruit is onder andere een

rende sportclub. Het bestuur van de sport-

tijen zoals zorginstellingen, bedrijven en

fusie tussen een aantal badmintonvereni-

club, aangevuld met bijvoorbeeld commis-

wijkverenigingen, kan praktische en financi-

gingen ontstaan. Dit soort samenwerkingen

sies en actieve leden, moet in staat zijn om

ële voordelen bieden en is dus een van deze

komt in de praktijk redelijk gemakkelijk tot

ambities te formuleren die aansluiten bij de

mogelijkheden.”

stand, maar een samenwerking tot stand

cultuur, identiteit en sfeer van de club. Een

Daar komt bij dat de gemeente een vitale

brengen tussen een vereniging en partners

belangrijke succesfactor is een bestuur dat

vereniging omschrijft als een vereniging

uit een ander domein, zoals een zorginstel-

in staat is om de leden mee te nemen in zijn

die ondernemend genoeg is om in te spe-

ling, blijkt veel moeilijker. Om verenigingen

visie op de Open Club en daarmee ook hen

len op landelijke ontwikkelingen, zoals de

hierbij te ondersteunen zet SportService

weet te mobiliseren. Als de vereniging zich

vermaatschappelijking van sport. “Sport

Zwolle in eerste instantie voor een periode

openstelt voor de wijk of een nieuwe doel-

en bewegen spelen momenteel een belang-

van drie jaar sportparkmanagers in. Zij ken-

groep, moeten er vrijwilligers bereid zijn

rijke rol in het sociaal domein. Ook in dit ver-

nen de juiste ingangen binnen onder meer

om bijvoorbeeld op een middag koffie te

band dient samenwerking met onder meer

het onderwijs, de wijk, de zorg en andere

schenken.”

sociaal-maatschappelijke instellingen en
het onderwijs te worden gezocht en uitgeFoto: Simon Lamme

bouwd.”

Smeermiddel
De gemeente laat de verenigingen de keus
of ze wel of niet een samenwerkingsverband aangaan. “Wij stimuleren samenwerking, maar verplichten niemand. Ook in de
keus voor samenwerkingspartners laten we
de verenigingen vrij. De ene vereniging zal
een beter contact hebben of kunnen leggen
met bijvoorbeeld een instelling voor gehandicapten, terwijl een andere juist samenwerking wil zoeken met een wijkcentrum.
Gelukkig realiseren de meeste verenigingen
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kwetsbare mensen – bijvoorbeeld dak- en
thuislozen – aanbiedt. “De gemeente heeft
CJVV een soort vliegwielsubsidie gegeven. Het project draait nu zelfstandig, met
steeds meer betrokken partijen en zonder
gemeentesubsidie. Het regiemodel van de
gemeente laat meer dan een initiële financiële steun niet toe.”

Procesbegeleiding
De gemeente informeert de verenigingen
over het concept van de brede vereniging –
de Open Club-gedachte – middels een informatiefolder, die ze samen met de Amersfoortse Sportfederatie heeft gemaakt. Het
is aan de verenigingen om dit concept wel
of niet op te pakken. “Buurtsportcoaches
voeren in opdracht van de gemeente regelmatig scans uit bij de verenigingen. Hierbij
kijken ze hoe ver de club is in het proces een
sterke en brede vereniging te worden. In de
afgelopen jaren zagen wij op dit gebied een
gestage groei: steeds meer clubs konden we
De sportparkmanagers en de professionals

te passen. Tevens hopen we in de komende

op de lijst zetten van sterke en brede ver-

van SportService Zwolle spelen hier een

Omgevingswet een en ander goed te kun-

enigingen. Toch vallen er ook verenigingen

belangrijke rol in. De gemeente zelf houdt

nen regelen.”

af. Dit laatste heeft vaak te maken met een

zich wat dit betreft op afstand; zij houdt

14

verslechterende financiële situatie of het

zich meer bezig met onder meer de juridi-

Sterk en breed

vertrek van een kwalitatief goed bestuur

sche aspecten. “De Open Club-gedachte

De gemeente Amersfoort noemt een Open

dat enthousiast de kar heeft getrokken. Ook

neemt een vlucht”, ziet Janssen. “Steeds

Club een ‘sterke en brede vereniging’. “Sterk

het verminderde aantal vrijwilligers dat zich

meer Zwolse verenigingen organiseren

slaat in dit verband op een vereniging met

wil inzetten is vaak een probleem.”

niet-sportgerelateerde activiteiten, bijvoor-

een solide basis, bestaande uit een voltal-

De buurtsportcoaches merken dat veel

beeld. Het gemeentelijk evenementenbe-

lig bestuur, een gezonde exploitatie, een

verenigingen worstelen met de vraag: Hoe

leid stelt dat bepaalde activiteiten op een

meerjarenbeleidsplan,

zegt

organiseren wij een aanbod voor niet-le-

speciaal daarvoor aangewezen evenemen-

Silvio Milia, beleidsregisseur bij de afdeling

den? En met wie kunnen we samenwerken?

tenterrein moeten plaatsvinden. Dit maakt

Samenleven van de gemeente Amersfoort.

“Procesbegeleiding en oplossingen kun-

het voor de organiserende verenigingen

“Breed heeft betrekking op het openstaan

nen uit verschillende hoeken komen”, zegt

lastig om een evenement te organiseren op

voor samenwerking met externe instellin-

Milia. “In eerste instantie ondersteunen

hun sportpark. Tevens krijgen zij te maken

gen of het ontwikkelen van activiteiten voor

de buurtsportcoaches de verenigingen die

met milieu- en andere wetten, bijvoorbeeld

buurtbewoners, onder andere. We zien vaak

samenwerkingsverbanden willen aangaan.

als in een clubkantine ’s avonds een activi-

een ontwikkeling van sterk naar breed. Pas

teit wordt georganiseerd die geluidsover-

als een vereniging sterk is, kan deze meer

last voor de omgeving oplevert. Tot nu toe

hooi op haar vork nemen en maatschappe-

losten we dit soort zaken incidenteel op.

lijk verantwoord acteren.”

Maar omdat steeds meer verenigingen

Het initiatief om een Open Club te worden

niet-sportgerelateerde activiteiten orga-

ligt bij de verenigingen. Een van die initia-

niseren, willen we meer structurele oplos-

tieven kwam van voetbalvereniging CJVV.

singen zoeken. Bijvoorbeeld door de APV of

De club werkt nu samen met Life Goals,

het evenementenbeleid waar mogelijk aan

een stichting die sportprogramma’s voor
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enzovoort”,

“Elkaar leren kennen
is een eerste stap naar
sterke, samenwerkende
verenigingen”

OPEN CLUB

In tweede instantie kan de gemeente
een kennismaking met diverse partijen
initiëren, onder het motto: jullie hebben

“In de keus voor
samenwerkingspartners

elkaar veel te bieden. De uitwerking van de

laten we de

samenwerking is vervolgens aan de betrokken partijen. Daarbij kunnen zij worden
begeleid door de Amersfoortse Sportfede-

verenigingen vrij”

Aan bij de pilot betrokken verenigingen
die aangeven door kadertekort geen extra
activiteiten te kunnen ondernemen biedt
de gemeente een NOC*NSF-opleiding aan
voor jonge potentiële bestuurders. “Deze
opleiding is ervoor bedoeld meer jongeren
in een verenigingsbestuur te krijgen. Heden-

ratie. Ook de exploitant en beheerder van

daagse jongeren vinden delen, samenwer-

de gemeentelijke sportaccommodaties,

ken en zaken regelen met gesloten por-

SRO, zet zijn deskundigheid in.”

verenigingen op een sportpark terug te

temonnee heel normaal. Na de opleiding

brengen tot één, gezamenlijk te gebruiken

kunnen zij niet alleen, bij wijze van spreken,

Pilot

gebouw.”

lege bestuurdersstoelen vullen, maar ook

Onlangs zette de gemeente een pilot op

Aan de hand van het initiatief van voetbal-

initiatieven nemen om een brede vereni-

die erop gericht is sportparkverenigingen

vereniging CJVV en de stichting Life Goals

ging te worden.”

dagactiviteiten voor niet-leden te laten

laat de gemeente zien dat het initiatief bij

organiseren. “De pilot draait om het bij

de club zelf kan liggen. En dat uitvoering

Buiten de boot

elkaar brengen van de verenigingsbestu-

van dit initiatief niet onmogelijk is. “Met

Verenigingen die niet de kansen benutten

ren. Elkaar leren kennen is een eerste stap

dit voorbeeld maak je het gesprek met de

een brede vereniging te worden zullen op

naar sterke, samenwerkende verenigin-

verenigingen open. Uiteindelijk zal hopelijk

termijn buiten de boot vallen, verwacht

gen. Sterke verenigingen vinden het orga-

ook de pilot als voorbeeld kunnen dienen

Milia. “Een gemeente met schaarse mid-

niseren van activiteiten voor niet-leden

om verenigingen te laten zien dat derge-

delen zal keuzes moeten maken. Wij zul-

doorgaans minder bedreigend. Bovendien

lijke samenwerkingen veel kunnen ople-

len eerst kijken naar verenigingen die iets

is voor de verenigingen winst te halen uit

veren. Het mooiste is als de sector zelf dit

toevoegen aan de buurt of de maatschap-

het delen van voorzieningen. Bijvoorbeeld

inzicht kan uitdragen: de verenigingen zijn

pij. Samenwerkende, brede verenigingen

door drie clubhuizen van verschillende

de beste ambassadeurs.”

hebben we gewoon nodig. Niet alleen de
gemeente, maar ook NOC*NSF en de sportbonden proberen al enige tijd het belang
van deze vermaatschappelijking aan de verenigingen over te brengen.”

Verder lezen…
Op het Visie & Beleidsplein op
www.sportengemeenten.nl kunt u de
volgende documenten downloaden:
Gemeente Zwolle (2016). Actieplan
sport en bewegen, bij Sport & Beweegstimulering
Nederlands Instituut voor Sport en
Bewegen (2014). De PLUS van de open
club, bij Sport & Maatschappij
Universiteit Utrecht (2016). De waardenvolle club, bij Sport & Maatschappij
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