Sporten in 2025

Verenigingen dromen over de toekomst
Hoe sport Kampen in 2025? Het is een vraag die je kunt beantwoorden met
cijfers, maar ook door te dromen. Op dinsdag 29 september kwamen zo’n vijftig
bestuurders van verenigingen bij elkaar om een blik te werpen op de toekomst.
Een inspirerende avond.
Cijfers en trends
Om te laten zien welke rol sport vandaag de dag speelt, trapte Marieke van Vilsteren van
Sportservice Overijssel af met een overzicht van de cijfers en trends.


Zo’n 56 procent van de Nederlanders sport wekelijks. Een cijfer dat al jaren gelijk is.



Het accommodatiegebruik verschilt per leeftijdsgroep.



Ongeorganiseerd sporten neemt toe.



Eén derde van de Nederlanders is lid van een
vereniging. Dit is een stabiel cijfer.



Het aantal sportverenigingen neemt af.



De financiële positie van verenigingen staat onder druk.



Steeds meer verenigingen zijn extern georiënteerd om
zo hun maatschappelijke rol te versterken.

Interview met de wethouder
Wat vindt wethouder Geert Meijering van deze cijfers? Wim Schlüter legde hem in een interview
het vuur aan de schenen. Want hoeveel verenigingen zal Kampen nog hebben in 2025? “Onze
verenigingen zijn sterk, maar het zou vreemd zijn als
de landelijke daling aan onze gemeente voorbij gaat”,
zei hij. Op het gebied van maatschappelijke
betrokkenheid had hij een duidelijke boodschap: “De
belangrijkste taak van verenigingen is om leden naar
vermogen en ambitie te laten sporten. Zorg ervoor dat
je die basis op orde hebt. Pas dan kun je
maatschappelijke activiteiten tot bloei laten komen.”
Op de vraag of hij voorbeelden kan noemen,
antwoordde Geert: “Organiseer activiteiten voor ouderen, zodat zij kunnen blijven bewegen. Of
maak van je sportkantine een wijkcentrum.”

Kampen Draait Door
Verdeeld in groepen droomden de bestuurders vervolgens over sporten in 2025. Na afloop werd
hun beeld van de toekomst besproken tijdens een speciale ‘Kampen Draait Door’ met Wim Schlüter
als presentator.
Ronde 1: dromen over vrijwilligers in 2025


Leden realiseren zich dat een lidmaatschap niet vrijblijvend is. Ze zijn proactief en voelen de
verantwoordelijkheid om iets voor hun club te doen. Dit zien ze niet als verplichting, maar als
iets wat logisch is.



Vrijwilligers zoeken de verbinding op, want samen staan ze sterk.



Niet ‘jullie’, maar ‘wij’. Samen maken leden de club tot wat hij is.



Vrijwilligers worden gekend, herkend en gewaardeerd.

Ronde 2: dromen over de maatschappelijke rol in 2025


Verenigingen kijken naar groei in de lengte, maar ook in
de breedte. Sport wordt gecombineerd met bijvoorbeeld
onderwijs, zorg of naschoolse opvang.



Sportparkmanagers of combinatiefunctionarissen
ondersteunen bij deze samenwerkingsverbanden.



Anno 2015 is er al een mooi voorbeeld in Kampen.
Basisschool het Stroomdal biedt een accommodatie en
een vereniging verzorgt professionele lessen, zodat er meer te doen is in nieuwbouwwijk Het
Onderdijks.

Ronde 3: dromen over topsport in 2025


Talenten gaan weg, maar blijven betrokken door clinics te geven.



Verenigingen schakelen gezamenlijk mensen in die talenten ondersteunen bij bijvoorbeeld
voedingsadvies of mental coaching. Hierdoor is de kans groter dat talenten bij de club blijven.



De vereniging is meer dan een plek om te sporten. Het is een plek waar je elkaar ontmoet: in
de kantine is een jeugdhoek en de oudere spelers kunnen er ontspannen een drankje drinken,
wat zorgt voor een grote betrokkenheid en relatief weinig verloop.

Dromen realiseren?
Sportservice Kampen, organisator van de visiebijeenkomst, kijkt terug op een inspirerende avond.
Wie vragen heeft over deze bijeenkomst of zijn of haar sportdromen wil realiseren, kan gerust
contact opnemen via sportservice@kampen.nl of 038-3392984.

