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Van buurtsportclub naar sportvereniging
ABSTRACT:

Inleiding
Vanwege de achterblijvende lidmaatschappen bij sportverenigingen van Utrechtse
jeugdigen in de wijken Zuid, Noordwest, Overvecht en Zuidwest, is de gemeente Utrecht gestart
met het opzetten van zogenaamde buurtsportclubs. Buurtsportclubs zijn een tussenstap naar
het traditionele sportaanbod op de verenigingen. Om meer inzicht te krijgen in het bereik en
effect van de buurtsportclub is de volgende hoofdvraag geformuleerd: Hoe dragen
buurtsportclubs in Utrecht bij aan het activeren en toe leiden van kinderen, die nog geen lid
zijn, naar een sportvereniging? Het doel van dit onderzoek is op bescheiden schaal, kennis en
inzicht ontwikkelen over het bereik en effect van de buurtsportclubs in Utrecht
Methode
Ondersteund door drie onderzoekers van het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
zijn door 25 studenten van Hogeschool Utrecht gegevens verzameld. Er is gekozen voor een
mixed methods opzet waarbij er kwantitatieve data is verzameld bij Harten voor Sport.
Daarnaast is kwalitatieve data verzameld middels interviews en observaties. Er zijn 71
interviews gehouden met betrokkenen en 37 observaties uitgevoerd tijdens
buurtsportclubactiviteiten.
Resultaten
Exacte cijfers over deelname worden niet bijgehouden. Tijdens de 37 geobserveerde
activiteiten waren 280 kinderen aanwezig. De overgrote meerderheid (86%) was tussen de 6 en
11 jaar. De instroom bij de verschillende buurtsportclubs verloopt divers. Dit komt door een
verschil in werving, werkwijze en samenwerking. Ook het sportaanbod verschilt per
buurtsportclub. Dit heeft onder andere te maken met de aanwezigheid van geïnteresseerde

sportverenigingen en met de beschikbaarheid van combinatiefunctionarissen. De doorstroom
naar sportverenigingen wordt vaak niet bijgehouden.
Conclusie
Uit de onderzoeksresultaten ontstaat het beeld dat beweegmakelaars,
combinatiefunctionarissen en vakdocenten vanuit hun betrokkenheid de kinderen
aanmoedigen om lid te worden van een sportvereniging. Niet alle professionals lijken de
doorstroom naar reguliere sportverenigingen te zien als hoofddoel. Wanneer dit wel het geval
is, is dit een duidelijke succesfactor. Komen tot een gezamenlijke doelstelling is de belangrijkste
aanbeveling.

