
Artikel 41 vragen minder Ridderkerkse kinderen lid (sport)vereniging 

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, artikel 41) 

Datum 
10-02-2023 

Onderwerp 
Artikel 41 vragen over minder Ridderkerkse kinderen (4-11 jaar) die lid zijn van een 

(sport)vereniging 

Vragensteller 
Victor Mijnders, CDA Ridderkerk (i.s.m. Marcella van der Heijde-Keijzer en Pauline de Klerk, 

burgerleden CDA Ridderkerk) 

Vragen 
Uit de Gezondheidsmonitor 2022 van de GGD Rotterdam-Rijnmond, zoals vermeld in de 

Combinatie van 19 januari, blijkt dat minder kinderen (tot 11 jaar) lid zijn van sport, muziek, toneel 

of andere vereniging ten opzichte van 2018. Volgens de monitor blijkt dit ten opzichte van vier jaar 

geleden bij verengingen (uitgezonderd sport) met 10% te zijn gedaald. In totaal is nu maar 25% lid 

van een vereniging. Met als grootste reden dat er sprake zou zijn van geldgebrek. Het aantal 

kinderen dat lid is van een sportvereniging is redelijk stabiel, maar alsnog met 2% gedaald in vier 

jaar tijd. 

Het CDA Ridderkerk maakt zich hierover zorgen, omdat lid zijn van een (sport)vereniging in vele 

opzichten positief is voor zowel jong en oud. Als CDA Ridderkerk hebben we daarom de volgende 

vragen: 

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? 

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? 

3. Welke mogelijkheden ziet het college om het lidmaatschap bij een vereniging voor kinderen 

tussen 4-11 jaar te stimuleren? 



Gelukkig is de daling bij sportverenigingen in vier jaar tijd redelijk stabiel gebleven. Betreft 

sportverenigingen heeft het college verschillende acties/ ambities in het collegeprogramma 

opgenomen, waar we als CDA Ridderkerk heel blij mee zijn! Hierover heeft het CDA Ridderkerk 

de volgende vragen: 

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?

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?

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?

Gelet op het bepaalde in artikel 41 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vragen. 

Artikel ‘Minder Ridderkerse kinderen lid van club - de Combinatie Ridderkerk 19-01-2023’ 

https://www.decombinatieridderkerk.nl/reader/28259/84689/minder-ridderkerkse-kinderen-lid-van-club#p=3
grom0604
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