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Lidmaatschap van verenigingen
De meeste schoolkinderen in Zeeland zijn wel ergens lid van, dat wil zeggen zij doen in 
verenigingsverband aan sport of iets anders zoals fanfare of harmonie, knutselen of teke-
nen, of scouting. Echter ergens lid van zijn wil steeds meer zeggen dat de kinderen alleen 
nog op sport zitten en steeds minder dat zij (daarnaast ook) lid zijn van een andere club of 
vereniging die niet met sport van doen heeft. Dit blijkt uit de gegevens van de Jeugdmo-
nitor enquête basisonderwijs Zeeland. Begin 2014 werd deze enquête voor de vierde keer 
gehouden. De eerste keer was in 2003.

Momenteel zit bijna driekwart van de scholieren uit groep 6 van het basisonderwijs in Zeeland 
op een sportvereniging of sportclub (2014: 73%). Dat aandeel is hetzelfde als bij de eerdere 
enquêtes uit 2010 en 2006, en iets minder dan bij de eerste enquête uit 2003 (2010: 72%, 
2006: 72%, 2003: 77%). Door de jaren heen is er hier dus weinig veranderd. Het aandeel 
kinderen dat naar eigen zeggen lid is van een andersoortige - niet-sport - club of vereniging is 
in die periode echter sterk afgenomen, bijna gehalveerd zelfs. Gaven bij de eerste enquête in 
2003 nog ruim vier van de tien kinderen uit groep 6 aan lid te zijn van een andere vereniging 
of club (2003: 43%), nu is dat gedaald tot een kwart (2014: 24%).

Wanneer gekeken wordt naar het ergens lid van zijn in totaal ongeacht of dat sport of niet-
sport is, dan is er door de jaren ook niets veranderd. In elk van de vier enquêtes geven acht van 
de tien kinderen uit groep 6 aan ergens lid van te zijn (2003: 82%, 2006: 82%, 2010: 81%, 
2014: 81%). Omgekeerd wil dat zeggen dat een constant gegeven is dat twee van de tien 
kinderen uit groep 6 nergens lid van zijn. 

Waar het voorgaande op wijst is dat de andere niet-sport verenigingen of clubs lijden onder 
een ontwikkeling waarbij het steeds meer voorkomt dat kinderen uitsluitend op sport zitten en 
steeds minder daarnaast ook lid zijn van een andere vereniging of club. Dat blijkt ook duidelijk 
wanneer gekeken wordt naar de aandelen kinderen die (en/en) lid zijn van een sportvereniging 
en meteen ook van een andere vereniging. Dat aandeel lid zijn van meer dan een vereniging is 
meer dan gehalveerd van 37% in 2003 naar 16% in 2014. 
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Figuur: Is lid van een vereniging of -club sport en niet-sport naar jaar, leerlingen groep 6 
 basisonderwijs Zeeland 2003-2014

 

De neergaande ontwikkelingen bij de niet-sport verenigingen of clubs blijkt ook uit meer 
specifieke gegevens hierover. De kinderen is ook gevraagd van welke andere verenigingen of 
clubs zij lid zijn. Teruggang is er overal behalve bij de scouting. 

Tabel:  Soort vereniging of -club (niet-sport) waar kinderen lid van zijn naar jaar, leerlingen 
 groep 6 basisonderwijs Zeeland 2003-2014 (% ja)

(Bron: Scoop Jeugdmonitor enquête primair onderwijs 2003-2014)
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Deze factsheet is samengesteld door de Jeugdmonitor Zeeland in (mede)opdracht van de Provincie 
Zeeland en de dertien Zeeuwse gemeenten. Hoofdverantwoordelijke voor de uitvoering van de 
Jeugdmonitor Zeeland is SCOOP.
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 2003 2006 2010 2014

fanfare/harmonie/koor 14% 11% 6% 5%

knutsel/tekenen/boetseren 6% 6% 4% 3%

scouting 4% 4% 4% 4%

iets anders 12% 12% 8% 5%


