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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (RvO, art. 41) over minder Ridderkerkse kinderen (4-11 jaar)  
 die lid zijn van een (sport)vereniging 
 
 
Geachte heer Mijnders,  
 

Op 10 februari 2023 heeft u schriftelijke vragen (RvO, art. 41) gesteld over het aantal kinderen dat lid is 

van een (sport)vereniging. Onderstaand worden uw vragen beantwoord.  

 

Vraag 1 

Voor de daling van het aantal leden (4-11 jaar) van (sport)verenigingen worden verschillende redenen 

gegeven, waaronder Corona en/of geldgebrek bij gezinnen om een lidmaatschap te betalen. Zijn er vanuit 

de Ridderkerkse verenigingen signalen ontvangen dat er sprake zou zijn van meer geldgebrek binnen 

gezinnen om kinderen lid te laten zijn van een sport-, muziek, toneel of andere vereniging? 

a. Zo ja, welke mogelijkheden ziet het college om geldgebrek geen factor meer te laten zijn of 

kinderen wel/ niet lid kunnen zijn/worden van een (sport)vereniging? 

 

Antwoord: 

We hebben vanuit Ridderkerkse verenigingen geen directe signalen ontvangen over geldgebrek. 

Schaamte bij leden neemt veelal de overhand zo blijkt uit het verleden. We horen wel dat de armoede 

toeneemt en dan zijn ‘sport’ en ‘cultuur’ uitgaven waar als eerste op wordt bespaard. Er is geen toename 

van het gebruik van Meedoen via de Ridderkerkpas. Sport (contributie) wordt niet veel gedeclareerd, wel 

veel sportkleding. Om zeker te weten of geldgebrek een beslissende rol speelt, wordt er een onderzoek 

uitgevoerd door het NOC*NSF om inzicht te krijgen in de redenen waarom inwoners niet sporten. De 

resultaten van het onderzoek zullen we bestuderen en leggen we neer naast de mogelijkheden voor het 

uitbreiden van het inzetten van de Ridderkerkpas, zoals ook opgenomen in het Collegeprogramma (actie 

122). 

 

Vraag 2 

De daling bij verengingen is veel groter dan bij specifiek sportverenigingen. Zijn er bij het college redenen 

bekend, waarom het verschil tussen deze type verengingen zo groot is? 



 
 

Antwoord: 

Na overleg met onze cultuurpartners en op basis van de ‘Gezondheidsmonitor 2022’ van de GGD 

Rotterdam-Rijnmond lijkt het hebben van minder koopkracht door de prijsstijgingen voor ons op dit 

moment de voornaamste reden voor inwoners om minder deel te nemen aan cultuur. Als inwoners door 

geldgebrek moeten stoppen met vrijetijdsbestedingsactiviteiten die geld kosten (sport of cultuur), wordt 

vaak als eerste voor cultuur gekozen.  

 

Vraag 3 

Welke mogelijkheden ziet het college om het lidmaatschap bij een vereniging voor kinderen tussen 4-11 

jaar te stimuleren? 

 

Antwoord: 

Kinderen worden via het aanbod van de Brede School Activiteiten gestimuleerd om te zien en te beleven 

welke sporten en welke culturele activiteiten ze leuk vinden. Het aanbod wordt ieder jaar verbreed en is 

zeer afwisselend. Daarnaast zullen we naar aanleiding van het onderzoek van het NOC*NSF bekijken of 

we hiervoor ook de Ridderkerkpas meer in kunnen zetten. 

 

Vraag 4 

Het college geeft in het collegeprogramma aan dat er in 2022 gestart is met het optimaal ondersteunen 

van sportverenigingen en vrijwilligers. Om welke ondersteuning gaat dit concreet en is deze 

ondersteuning, mede naar aanleiding van bovengenoemde punt, toereikend op dit moment? 

 

Antwoord: 

Er wordt het gehele jaar door aandacht besteed aan verenigingsondersteuning, mede door Club Support 

van Facet. Club Support geeft praktische, gerichte ondersteuning en/of advies over onderwerpen als 

stagiaires, vrijwilligers(beleid), sport en gezondheid, ledenwerving, sponsoring en wet- en regelgeving. 

Daarnaast organiseren zij verschillende sportcafés. We hebben nauwe banden met de sportverenigingen 

en blijven hier nadrukkelijk op inzetten.  

 

Vraag 5 

Het college geeft in het collegeprogramma aan dat er onderzoek gedaan zal worden met 

sportverenigingen welke drempels er zijn om lid te worden van een vereniging en hoe deze weg te 

nemen, mogelijk door middel van het inzetten van de Ridderkerkpas. 

a. Hoe staat het met dit onderzoek? 

b. Wanneer zijn resultaten te verwachten? 

 

Antwoord: 

a. De voorbereidingen zijn in volle gang. Het betreft een samenwerking tussen het NOC*NSF en de 

gemeente Ridderkerk. 

b. Naar verwachting zullen in de zomer van 2023 de resultaten bekend zijn. 

 

Vraag 6 

Daarnaast wordt in het collegeprogramma ook gesproken over het bevorderen van sportbeoefening en 

meer bewegen voor alle leeftijden. Waarvoor het college een nota sport & spelen gaat opstellen. 

Wanneer kunnen we deze nota verwachten? Mogelijk is hier een combinatie met eerder genoemd 

onderzoek te doen? 

 

Antwoord: 

Het onderzoek van het NOC*NSF en de gemeente Ridderkerk zal inderdaad betrokken worden bij het 

opstellen van de nieuwe beleidsnota Sport en Spelen. De nota staat gepland voor het vierde kwartaal van 

2023. 
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Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Hoogachtend, 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 

de secretaris,  de burgemeester, 

  

  

 

 

 

 

 

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 

 


