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“The power of being healthy” 
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Waarom @TheClub: 
Veel sportverenigingen hebben te maken met een daling van de ledenaantallen 
in de leeftijd van 12-18 jaar. Ook landelijk is deze trend zichtbaar. Uit de 
sportersmonitor van 2012 (Hendriksen, T., & Hoogwerf, I., 2013) blijkt dat twee 
derde (66%) van de 5-11 jarigen sport bij een vereniging en bij 12-23 jarigen is 
dat nog maar 47%. Bij deze leeftijdsgroep (en bij 24-44 jarigen) is de grootste 
afname in georganiseerde sport via de sportvereniging zichtbaar. Vanuit de 
traditionele sportverenigingen en -bonden is de terugloop in leden aantallen 
een groot probleem. Een dalend ledenaantal heeft immers een direct e� ect op 
contributie inkomsten en de steeds kortere periode van lidmaatschap zorgt 
voor continuïteitsproblemen bij de club. Er is minder tijd om de leden aan de 
vereniging te binden met als gevolg een tekort aan nieuwe aanwas van trainers 
en bestuursleden.

Voor wie: 
• Voor (sport) verenigingen die te kampen hebben met uitval van jongeren 

tussen de 12-18 jaar 

Wat is @Theclub 
Een programma voor verenigingen om de leden van 12-18 jaar te behouden of de 
vereniging weer aantrekkelijk te maken zodat er nieuwe leden tussen de 12-18 
jaar zich aanmelden.
Healthylife.nu kent het verenigingsleven, bestuurders en de problematieken erg 
goed en heeft een uitgesproken mening en visie over de kansen en bedreigingen 
van een vereniging. 
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Hoe werkt het:
Op basis van de ledengegevens en de situatie op de vereniging wordt inzichtelijk 
gemaakt hoe groot de uitval is en waardoor de uitval is ontstaan. Healthylife.
nu heeft meerdere interventies die kunnen worden ingezet op basis van de 
onderzochte problematiek. Samen met de vereniging wordt er gekeken naar de 
beste oplossingen om vervolgens een plan van aanpak te omschrijven.

Doelstellingen:
1. 12-18 jarigen behouden bij een vereniging
2. 12- 18 jarigen werven voor een vereniging  
3. Bewustwording bij verenigingen dat het belangrijk is om te werken aan een 

ander beleid
4. Uitval problematiek binnen de vereniging in kaart brengen 
5. Interventies laten inbedden bij vereniging 

Een workshop op maat:
• Periode en omvang van inzet en interventies is volledig af te stemmen 
• Healthylife.nu kan meerdere verenigingen ondersteunen 
• Er zijn goede voorbeelden van 12-18 jarigen ledenbehoud

Investering:
• Afhankelijk van de gekozen interventies en periode. 

U kunt het uitgebreide projectplan met het 
programma, interventies, resultaatmetingen, 
kosten en andere zaken die van belang zijn 
opvragen bij Healthylife.nu. 
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