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Introductie

• Wie heeft te maken met over/ondercapaciteit?

• Vragen/verwachtingen?





Trends sporten en bewegen

• Lidmaatschap van de traditionele vereniging daalt: in 2014 nog 31% 
(NL 6+). Door individualisering, vergrijzing en migratie daalt dit de 
komende jaren verder.

• Tot 2030 zal sportdeelname ongeveer gelijk blijven. Wel verschuiving 
naar andere typen sport, voornamelijk naar meer individuele sporten.

• Zie ook  
https://www.sportenbewegenincijfers.nl/toekomstverkenning



Normen/richtlijnen bonden en hoe daar mee 
om te gaan?
• Wat zegt je sportnota/beleid?

• Geen open begroting gemeente

• De gemeente streeft naar een goede afstemming van vraag en 
aanbod voor de gehele gemeente. Om de afstemming te bepalen 
maken we gebruik van onder andere planningsnormen van bonden, 
maar we hanteren daarbij ook andere overwegingen zoals financiële 
ruimte, noodzaak en alternatieven, afweging buitensport en 
binnensport en andere gebruikers/prioriteiten,et cetera...

• Kortom we wegen alle omstandigheden (VNG/KNVB)   



Hoe stel je over/ondercapaciteit vast

• Voor buitensport: meestal planningsnormen/-richtlijnen

• KNVB / KNHB / KNKV / KNBSB / KNLTB / NRB / NHV

• Voor bijvoorbeeld atletiek geen norm

• Voor binnensporten niet. Wel: jaargebruik per zaaldeel en belasting 
winterperiode.

• Voor zwemwater: KNZB eigen berekening maken // Drijver en 
Partners: roosters, exploitatiegegevens en kengetallen 

• Anders georganiseerd/ongebonden: blanco/geen



Alle omstandigheden (v=vraagkant)…

• V Uitbreiden indien duurzaam (onderwijs)

• V groei of vergrijzing/krimp (leerlingprognoses)

• V Eigen inwoners of voor de buurgemeente

• V Teams niet in competitie/trimmers etc

• V KNHB 60% thuisspelend KNVB 50%

• V Welke marge/ruimte zit er in normen?

• V Niveau sport (4klasse / prestatief) irt brutospeeltijden

• V 34 weken of minder frequent gebruik

• V Trainingsroosters (om 21.30 stoppen?), veldbezetting



Alle omstandigheden (A=aanbodkant)…

• A Kunstgras 1 veld of 1,3

• A wedstrijdvelden met verlichting

• A Capaciteit wetra-/trainingsvelden

• A Noodzaak/alternatieven…ruimte elders

• A Kwaliteit velden

• VA afronden op 0,01…

• Buitensport versus binnensport/andere prio

• Waterbed-effect 



Wat bij ondercapaciteit / tekort

• Uitbreiden capaciteit

• 1 sportpark ipv per vereniging

• Verwijzen andere locatie (tijdelijk/permanent)

• Speeltijden>16 uur; bij wedstrijdverlichting en kunstgras

• Spelen op zondag jeugd / spelen op vrijdagavond

• Verre veld honkbal / trainen korfbalveld (multifunc gebruik)

• Tegen welke prijs uitbreiden (veel bijkomende kosten)

• Even niet of samen oplossen: uitbreiden schaadt andere vereniging 

• …..suggesties/aanvullingen 



Uitbreiden capaciteit invloed elders



Wat bij overcapaciteit / teveel

• Wanneer veld er af ?

• Wat scheelt het financieel?

• Samenvoegen/nieuw sportpark (Delfzijl/Oldambt/Roerdalen)

• Medegebruik (andere vereniging, fanfare/bso/loopgroep/etc)

• In eigen beheer? Ingebruikgeving (huur aanpassen en 
ingebruikgeving)

• Risico’s en risicobeheersing

• …suggesties?



Afsluitende adviezen

• Gemeenten zullen vaker te maken krijgen met over/-ondercapaciteit

• Alle relevante omstandigheden meewegen

• Zorg dat je bredere afweging kan maken (binnensport/anders 
georganiseerd/zwemsport etc)

• Monitoren/volgen ontwikkeling

• Druk van verenigingen kan je ook gebruiken

• Proceskant nog belangrijker dan inhoud


