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Verenigingsleven







ruim de helft van de jongvolwassenen is verenigingslid
lidmaatschap is gestegen sinds 2012
mannen en vrouwen zijn even vaak verenigingslid
geen verschil in lidmaatschap tussen de Zeeuwse regio’s
vaker lid van sportvereniging dan niet-sportvereniging
(werkende) studenten zijn vaker verenigingslid dan werkenden

* percentage is significant hoger t.o.v. de bijbehorende overige categorie(ën), p < .05
** vrijwilligerswerk met een structureel karakter

Vrijwilligerswerk







een kwart van de jongvolwassenen doet vrijwilligerswerk**
vrijwilligerswerk is afgenomen sinds 2008
mannen en vrouwen doen even vaak vrijwilligerswerk
in Zeeuws-Vlaanderen komt vrijwilligerswerk iets minder vaak voor
vaker vrijwilligerswerk voor niet-sportvereniging dan sportvereniging
werkende studenten doen vaker vrijwilligerswerk dan werkenden
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Doet vrijwilligerswerk

De mentale druk op jongeren lijkt
toe te nemen. Jongeren hebben
het druk met werken, school, en
een sociaal leven³. Dit zou een
verklaring kunnen zijn voor de
afname van vrijwilligerswerk bij
sportverenigingen onder
jongvolwassenen.
Een aantal mogelijkheden om
jongeren aan te trekken en te
behouden zijn:
1. splits de taken over meerdere
vrijwilligers
2. sluit aan bij de belevingswereld
van jongeren

Wat valt op bij jeugd?

Wat valt op bij volwassenen?

- Jongvolwassenen minst vaak lid van sportvereniging

- Lidmaatschap vereniging laagst onder 30-60 jarigen

- VO-leerlingen vaker lid van niet-sportvereniging

- Vrijwilligerswerk meest onder 60-80 jarigen

Jongvolwassenen 2004  2016
Gestegen: lidmaatschap van sportverenigingen (39%  44%)
Gedaald: vrijwilligerswerk voor sportverenigingen (14%  8%)
Gelijk gebleven: lidmaatschap en vrijwilligerswerk bij andere verenigingen (rond 20%)
¹Bron: Jeugdmonitor Zeeland (2014, 2015, 2016)
²Bron: ZB| Planbureau, Staat van Zeeland (2017)
³Bron: 1V-Jongerenpanel, 7Days. Onderzoek Stress. Hilversum: EenVandaag; 2014

3. stap af van de traditionele
vrijwilligerscultuur (bv. minder
vaste vergaderingen)
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Samenstelling:
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