
 

Sportclubs schreeuwen om meer vrijwilligers 

NIJMEGEN - Sportclubs kampen met enorme vrijwilligerstekorten. Nu het nieuwe 

seizoen weer begonnen is, hebben de meeste verenigingen problemen om de bardiensten, 

het vervoer, de wedstrijdondersteuning, en zelfs bestuursfuncties ingevuld te krijgen. 

Het zet enkele clubs aan tot drastische 

maatregelen. 

Sjors Moolenaar 13-09-18,  
 

Dat blijkt uit een steekproef van deze 
krant onder 40 sportverenigingen in 
het verspreidingsgebied van De 
Gelderlander. De resultaten zijn 
duidelijk: er is een nijpend tekort aan 
vrijwilligers. Het zorgt er voor dat de 
meeste verenigingen, of dat nou 
voetbal, tennis of hockey is, niet alle 
activiteiten kunnen uitvoeren zoals ze 
dat graag zouden willen. Een enkele 
club, VV SCD '33 uit Deest, zegt zelfs 
in haar voortbestaan bedreigd te 
worden door het gebrek aan 
vrijwilligers. 
 
Als voornaamste oorzaak geldt bij alle 
probleemclubs dat het leden of 
ouders ontbreekt aan zin en tijd om 
iets voor de club te doen. ,,Ouders 
zijn tegenwoordig heel makkelijk", 
zegt Rob Fogteloo, coördinator 
vrijwilligers bij SV Leones in 
Beneden-Leeuwen. ,,Ze droppen de 
kinderen bij de club, zodat die worden 
opgevangen. 'Wij doen ondertussen 
ons eigen ding', denken ze dan." 
 
Puntensysteem 
Het noopt meerdere verenigingen tot 
maatregelen die net zo impopulair zijn 
als het werk dat ze moeten 
afdwingen. Zo overweegt Leones de 
contributie te verhogen om het werk 
betaald te kunnen laten doen. ,,Dat 
zal geen populair besluit zijn", zegt 
Fogteloo. ,,Maar als je een kantine 
door vrijwilligers draaiende moet 
houden, dan moeten die vrijwilligers er wel zijn." Andere clubs, zoals Olympia'18 in 
Boxmeer en RKTVC in Tiel gaan mogelijk met een puntensysteem werken. Leden of 

https://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/sportclubs-schreeuwen-om-meer-vrijwilligers~ad1d0cac/131946688/
https://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/sportclubs-schreeuwen-om-meer-vrijwilligers~ad1d0cac/131946688/
https://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/sportclubs-schreeuwen-om-meer-vrijwilligers~ad1d0cac/131946688/


 

ouders moeten per seizoen een x-aantal punten verdienen met vrijwilligerswerk. 
Wordt dat aantal niet gehaald, dan dient naar rato bijbetaald te worden. Bij Arnhemse 
Boys zijn ze al een stapje verder gegaan: daar is de contributie met ingang van dit 
seizoen met 50 euro verhoogd voor mensen die geen vrijwilligerswerk willen doen.  

Vergoeding 
Sportkoepel NOC*NSF herkent het vrijwilligersprobleem van veel sportverenigingen, 
maar wijst er op dat het totaal aantal vrijwilligers al jarenlang stabiel is. ,,We zien wel 
dat meer mensen projectmatig vrijwilligerswerk willen doen en minder mensen 
langdurig vrijwilligerswerk", zegt woordvoerder Geert Slot. Het is goed dat in het eind 
juni ondertekende Nationaal Sportakkoord aandacht is voor de vrijwilliger, meent 
Slot. ,,Om het vrijwilligerswerk aantrekkelijker te maken in de sport, gaat de 
onbelaste vrijwilligersvergoeding omhoog van 1500 naar 1700 euro." 

 


