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1. Samenvatting
Op vraag "1 Bent u lid van een sport- of muziekvereniging?" antwoordt 62% van de respondenten:
"Ik ben geen lid van beide".
Op vraag "1.1 Stel dat het in de toekomst tot een fusie komt van uw sport- of muziekvereniging met
een andere sport- of muziekvereniging in de gemeente. Welke twee punten zijn voor u het meest
belangrijk?" is het meest gekozen antwoord (60%): "Behoud van de goede sfeer".
Op stelling 1.2 ‘Wanneer mijn sport- of muziekvereniging gaat fuseren met een andere sport- of
muziekvereniging dan zeg ik mijn lidmaatschap op’ antwoordt 8% van de respondenten: "(zeer) mee
eens". 55% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord
(32%) is: "Mee oneens".
Op stelling 2 ‘In de toekomst zijn fusies van sportverenigingen en/of muziekverenigingen in de
Bommelerwaard noodzakelijk voor het voortbestaan van deze verenigingen’ antwoordt 38% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 9% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (33%) is: "Neutraal".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Bommelerwaard, waarbij 305 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Verenigingsleven
Het verenigingsleven in de Bommelerwaard kent vele sport- en muziekverenigingen.

1 Bent u lid van een sport- of muziekvereniging?
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Op vraag "1 Bent u lid van een sport- of muziekvereniging?" antwoordt 62% van de respondenten:
"Ik ben geen lid van beide".

Toelichting
Ik ben lid van een
sportvereniging





Dochter bij dansschool en zwemles
Ik ben lid van een sportvereniging buiten de bommelerwaard.
Kinderen waren lid van sportverenigingen in dorp agv jeugdbeleid is hier
helaas een eind aan gekomen

Ik ben lid van een
muziekvereniging



Ik ben lid van twee muziekverenigingen en ook nog van een
toneelvereniging:)
Ik mis hier andere culturele verenigingen/stichtingen, zoals bijvoorbeeld
het museum en de bibliotheek.



Ik ben geen lid van
beide










Dit laat mijn gezondheid niet toe.
Er zijn toch ook nog wel andere verenigingen?
Heel veel jaren lid van een plaatselijke zangverenging geweest, maar deze
bestaat (helaas) niet meer en 23 jaar vrijwilliger bij de opname van
Nederland Zingt en evenveel jaren lid van het grootste zangkoor van
Nederland
Ik ben lid van en actief betrokken bij een kerk, wat je in vele opzichten ook
zou kunnen scharen onder verenigingsleven.
Ik ben nergens lid van vanwege de kosten
In het verleden wel geweest (hockey en tennis)
Jammer dat er niet gevraagd wordt kerken die hebben ook veel vrijwilligers

3




Mijn kinderen zijn lid van voetbalclub en schaakclub. Mijn man van
sportschool
Wel lid van andere vereniging
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Veel verenigingen in de Bommelerwaard kampen met een teruglopend aantal leden en/of
vrijwilligers.

1.1 Stel dat het in de toekomst tot een fusie komt van uw sport- of
muziekvereniging met een andere sport- of muziekvereniging in
de gemeente. Welke twee punten zijn voor u het meest
belangrijk?
(U mag maximaal 2 antwoorden aanvinken)
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De doelen en idealen van de
individuele sport- of
muziekverenigingen moeten in
grote lijnen overeenkomen

Beide sport- of
muziekverenigingen moeten
gelijkwaardig aan elkaar zijn,
ondanks de grote van de
verenigingen individueel.

De locatie van
repetities/trainingen

Behoud van de identiteit van
de huidige sport- of
muziekvereniging

Behoud van de goede sfeer
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Op vraag "1.1 Stel dat het in de toekomst tot een fusie komt van uw sport- of muziekvereniging met
een andere sport- of muziekvereniging in de gemeente. Welke twee punten zijn voor u het meest
belangrijk?" is het meest gekozen antwoord (60%): "Behoud van de goede sfeer".

Anders, namelijk:





Fijn kunnen blijven sporten
Financiele stand van beide verenigingen
Sport op privé locatie
Tarieven
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Toelichting





Fusie lost vrijwilligers problemen niet op. Meer tijd voor werkenden en meer participatie van de
niet-werkenden lost het probleem op. Want het zijn de mensen met de meeste tijd, die vaak het
minste doen. Daarnaast is de regelgeving vanuit de overheid dusdanig complex geworden dat
veel functies door slechts weinigen nog kunnen worden beoefend, en daarbij zeeën van tijd
kosten. Overheid zou wat meer moeten ontzorgen (dat is toch een taak van een overheid,
dienstbaar voor de burger), en minder formeel moeten opstellen, regelgeving versoepelen, dan
wel handreikingen doen in de vorm van ondersteuning. Helaas liggen zaken vaak politiek
gevoelig, maar een beetje daadkracht mag best wel een keer.
Locatie: niet te ver en parkeergelegenheid
Zelf betrokken geweest bij de samenvoeging van PS Rodichem en LR/PC de Loevesteinruiters, uit
ervaring is gebleken dat beide verenigingen geen bestaansrecht meer hadden en nu sterker zijn
geworden en qua ledenaantal zelfs weer groeien. Mijn partner is betrokken bij de fusie tussen
VV Brakel en Zuilichem en dat is hetzelfde verhaal. Vind het alleen jammer dat de gemeente te
weinig of zelfs niet subsideert.
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1.2 ‘Wanneer mijn sport- of muziekvereniging gaat fuseren
met een andere sport- of muziekvereniging dan zeg ik mijn
lidmaatschap op’
(In hoeverre bent u het (on)eens met deze stelling)

(n=100)
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Op stelling 6.2 ‘Wanneer mijn sport- of muziekvereniging gaat fuseren met een andere sport- of
muziekvereniging dan zeg ik mijn lidmaatschap op’ antwoordt 8% van de respondenten: "(zeer) mee
eens". 55% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord
(32%) is: "Mee oneens".

Toelichting
Neutraal




Uitsluitend de fusie is geen reden, maar ik kan me omstandigheden bedenken dat ik
mijn lidmaatschap opzeg, maar dat is niet mijn doel
Vereniging is te groot om te fuseren.

Mee
oneens



Betreft een watersportvereniging. De kans op fuseren met anderen is nagenoeg
nihil.

Weet niet



Dat ligt aan de verandering
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2 ‘In de toekomst zijn fusies van sportverenigingen en/of
muziekverenigingen in de Bommelerwaard noodzakelijk voor
het voortbestaan van deze verenigingen’
(In hoeverre bent u het (on)eens met deze stelling)

(n=244)
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Op stelling 2 ‘In de toekomst zijn fusies van sportverenigingen en/of muziekverenigingen in de
Bommelerwaard noodzakelijk voor het voortbestaan van deze verenigingen’ antwoordt 38% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 9% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (33%) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens



Dat geldt dus hoofdzakelijk voor de dorpen mijns inziens

Mee eens



Helaas het gevolg van een toenemende regeldruk vanuit de overheid en de
hoofdelijke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden voor het bestuur en
vrijwilligers die het er naast hun gezinsleven en werk bij doen. De ruimte om
verenigingen op te kunnen starten, levensvatbaar te maken en te houden gaat zo
kapot. Daarnaast is het van deze tijd dat veel mensen een mening hebben en
invloed uit willen oefenen op het beleid zonder verantwoordelijkheid te dragen. Dat
maakt t voor besturen onmogelijk om iedereen tevreden te houden en dan
vertrekken mensen uit onvrede. Daar waar de sociale cohesie in de samenleving het
dunst is en mensen weinig meer voor elkaar over hebben, verdwijnen verenigingen
het snelst. Dit geldt niet alleen voor de Bommelerwaard.
Het bestuur kan best gefuseerd worden, zolang de verenigingen maar evenredig
vertegenwoordigd zijn.
Het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te krijgen .
En dat zal nog erger worden in de toekomst in deze gekke wereld. 👎




Neutraal



Mee eens als het ledenaantal daalt. Maar beter is nog de oorzaak te onderzoeken
van het teruglopend aantal leden. Als ik bij mij in de buurt kijk zie ik ook mensen
hun lidmaatschap opzeggen. Je voelt je niet heel ''welkom'' bij de verenigingen. Het
zijn kleine hechte groepjes waar je lastig tussen komt.
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Mee
oneens




Een fusie wil vaak zeggen dat ergens een vereniging verdwijnt en misschien wel niet
voor iedereen meer bereikbaar is.
Kleinschalig verenigingsleven dichtbij maakt het waardevol voor de leefbaarheid.

Zeer mee
oneens



De werving van leden moet beter worden. De huidige leden moeten actiever
worden.

Weet niet



Ik houd me niet op met verenigingen.
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Bommelerwaard
Verenigingsleven
16 januari 2019 tot 24 januari 2019
368
5,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
13
2 minuten en 17 seconden
24 januari 2019
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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