
Sportverenigingen als tweede huiskamer 

‘‘De ontmoetingsfunctie van een sportvereniging is zo krachtig dat we het vergeten’’. Deze zin blijft 

mij bij na het lezen van een interview met Arjan Kampman in het boek Publieke Pioniers. Als 

voorzitter van een voetbalvereniging zorgde Arjan Kampman er voor dat zijn voetbalclub een 

verzamelplaats werd van sport, onderwijs en re-integratie. 

Sportvereniging als centrale plaats van een gemeenschap 

Jarenlang was ik zelf lid van een voetbal- of tennisvereniging. Het organiseren van trainingen, 

toernooien, clubavonden en andere activiteiten vormde dé activiteiten van de vereniging. Met de 

barinkomsten werd geld verdiend om het clubhuis en de activiteiten te betalen. Mijn clubs focusten 

daarmee op hun belangrijkste doelstelling: leden betrekken en laten sporten. Met veel plezier kijk ik 

terug op die perioden. Tegelijkertijd missen clubs kansen door alleen te focussen op het sportieve 

gedeelte. 

Het idee dat een vereniging alleen een broedplaats is van sport, is verleden tijd. De leden die daar 

komen sporten, zijn niet alleen sporter. Zij hebben ook andere rollen. Een groot deel van de 

verengingsgebouwen staan overdag leeg, terwijl er andere gebouwen in gebruik zijn voor andere 

groepen. Dat kan efficiënter. De vraag is wel: mag je meer vragen van de schaarse vrijwilligers van 

sportverenigingen? Voor een deel van de verenigingen is het nu al lastig om voldoende vrijwilligers te 

vinden die zich voor een langere periode willen inzetten. 

De wil om die verbindingen te zoeken naar die andere rollen moet er wel zijn. Sportverenigingen en 

de gemeenten moeten samen met de regie pakken. Het onderwerp van gesprek moet zijn hoe 

rondom sportverenigingen meerdere functies gecreëerd kunnen worden, zoals: werklozen re-

integreren, buurtbewoners daar laten samenkomen en jongeren een ontmoetingsplaats te geven. 

Gemeenten als smeerolie  

Vrijwilligers zijn en blijven verantwoordelijk voor hun sportvereniging. Als wethouder sport kunt u de 

smeerolie zijn tussen de verschillende verenigingen. Het samenbrengen van alle 

vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen om die verenigingen zo om te vormen zodat er een 

maatschappelijke lappendeken en multifunctionele accommodaties ontstaan levert een bijdrage aan 

de leefbaarheid in uw gemeente. Op die manier benutten de gemeente en de gemeenschap de 

mogelijkheden en kracht van sportverenigingen om te leren, te binden en verbinden. Het bundelen 

van organisaties zorgt ervoor dat er minder gebouwen nodig zijn en daarmee minder 

maatschappelijke kosten. Een echte win-winsituatie. Wethouder, waar wacht u op? 
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