PERSBERICHT
Utrechtse verenigingen willen verduurzamen
Meer dan de helft van de Utrechtse sportverenigingen met een eigen
accommodatie wil verduurzamen. Dit is een van de belangrijkste resultaten
uit de VSU Sportvereniging Scan; een tweejaarlijks onderzoek waaraan bijna
tweehonderd verenigingen (ruim 60% van het totaal) hebben meegewerkt.
Daarnaast is opvallend dat het gemiddelde aantal leden per vereniging (279) gelijk is
gebleven ten opzichte van twee jaar geleden. Bovenstaande heeft echter ook knelpunten tot
gevolg: meer verenigingen zijn een wachtlijst bij gaan houden en het gemiddelde aantal
personen op een wachtlijst is met een kwart gestegen. Ook is nog altijd een derde van de
verenigingen niet tevreden over het beschikbare aantal velden, banen of uren op/in hun
sportaccommodatie.
Constant ledenaantal en toename wachtlijsten
Het gemiddelde ledenaantal per vereniging is gelijk gebleven ten opzichte van twee jaar
geleden. Een mooi resultaat, dat aangeeft dat de landelijke trend van dalende
ledenaantallen bij sportverenigingen nog niet is doorgedrongen in Utrecht. Een positieve
ontwikkeling is te zien bij het aantal verenigingen dat een jeugdafdeling heeft: dit aantal is
gestegen van 53% in 2012 naar 58% in 2014.
Daarentegen zijn er meer verenigingen met een ledenstop en houden ook meer
verenigingen een wachtlijst bij: 31 in 2014 tegenover 21 in 2012. Een punt van zorg is de
stijging van het gemiddeld aantal mensen op de wachtlijst: van 58 naar 78 mensen. Een
derde van de verenigingen geeft aan een tekort aan accommodatie te hebben. Dit is nog
steeds veruit de belangrijkste reden voor het bestaan van wachtlijsten.
De VSU is samen met de gemeente en de verenigingen al langer bezig met de aanpak van
deze wachtlijsten. Een voorbeeld hiervan is de start van een voetbalcompetitie - ruim een
jaar geleden - voor de jongste jeugd op zondagochtend. Steeds meer clubs en teams uit
Utrecht en omgeving sluiten zich hierbij aan, om zo hun veldcapaciteit beter te benutten.
Om optimalisatie van veld- en zaalgebruik te realiseren is de VSU ook actief betrokken bij
de totstandkoming van de meerjarenhuisvestingsplannen binnen- en buitensport van de
gemeente. Op zeer druk bezochte bijeenkomsten konden verenigingen op de
conceptplannen reageren en zo invloed uitoefenen op het beleid.
Duurzame maatregelen via VSU Energie
Maar liefst 55% van de verenigingen met een eigen accommodatie heeft behoefte aan
duurzame aanpassingen. Denk hierbij aan LED-veldverlichting, zonnepanelen, dubbel glas,
etc.. Deze verenigingen worden hier de komende jaren bij begeleid via het project VSU
Energie. Met behulp van een klimaatscan wordt bekeken welke energiebesparende
maatregelen haalbaar zijn op basis van de financiële mogelijkheden van de vereniging. De
vereniging bepaalt hierna een vervolgtraject en stelt een uitvoeringsplan en planning op.
VSU Energie ziet toe op de uitvoering van dit plan.
Ondersteuning op maat
Op basis van de resultaten uit de scan gaat de speciale aandacht van de VSU komend jaar
uit naar verenigingen die knelpunten ervaren op het gebied van financiën en vrijwilligers.
Via collectieve thematrajecten of individuele begeleiding door een mobiele
verenigingsmanager zal de VSU deze problemen samen met de clubs aanpakken. Daarnaast
blijft de VSU zich inzetten voor een veilig sportklimaat bij verenigingen. Dit gebeurt onder
meer door het aanbieden van cursussen voor vertrouwenscontactpersonen en door het
vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag bij verenigingen te stimuleren.
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Over de VSU Sportvereniging Scan
Als belangenbehartiger en ondersteuner van de Utrechtse sportverenigingen voert
de VSU elke twee jaar de VSU Sportvereniging Scan uit. Onder alle Utrechtse
sportverenigingen wordt een online vragenlijst verspreid, die door bijna
tweehonderd verenigingen is ingevuld (ruim 60% van het totaal). De scan geeft inzicht in
de stand van zaken in de Utrechtse sportwereld en zorgt voor verbetering van het
ondersteuningsaanbod van de VSU. Dit draagt bij aan het uiteindelijke doel: meer Utrechtse
verenigingen op vitaal niveau. Naast de scan is het persoonlijk contact met bestuurders een
belangrijke informatiebron voor de VSU. Door hier veel aandacht aan te besteden houdt de
VSU constant zicht op de situatie bij de verenigingen en kan accuraat worden ingespeeld op
de behoeften van de verenigingen.

Noot voor de redactie:
Bijgevoegd overzicht met een grafische weergave van de belangrijkste resultaten uit deze
scan is vrij te gebruiken.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Gijs de Bruijn via telefoon (030)
284 07 70 of via g.debruijn@sportutrecht.nl

VSU & VSU Topsport | Grebbeberglaan 5, 3527 VX UTRECHT
tel. (030) 284 07 70 | fax (030) 284 07 79
info@sportutrecht.nl | www.sportutrecht.nl

