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Als in een gebied het aantal inwoners daalt, spreken we van demografische krimp. Dat kan meerdere 

oorzaken hebben: er trekken meer mensen weg dan er bijkomen, er sterven meer mensen dan er 

geboren worden, of een combinatie van beide. In Nederland wordt de komende twintig jaar nog een 

bevolkingsgroei verwacht door immigratie en een positief geboortesaldo. Maar dat is een gemiddelde! 

Een aantal regio’s heeft al een aantal jaren te maken met krimp. Limburg – en Zuid-Limburg in het 

bijzonder – is daar één van. De verwachting is dat de rest van Nederland volgt, en dat ook voor 

Limburg het verschijnsel blijft aanhouden.  

Omdat krimp grote maatschappelijke gevolgen kan en zal hebben (hoe leefbaar blijft een regio als het 

in stand houden van veel voorzieningen voor weinig mensen onmogelijk of onwenselijk blijkt?), wordt 

sinds enkele jaren vanuit platforms als het ‘kennisplein krimp’
1
 gewerkt aan bewustwording. Het doel 

is krimp op de beleidsagenda’s te krijgen, realistische helpen nadenken over lokale groeiscenario’s, 

en alternatieven om leefbaarheid te behouden te stimuleren. 

Onderstaand schetsen we een aantal cijfermatige trends en mogelijke gevolgen voor de sport en de 

sportvereniging. Maar ook andere sectoren zullen de gevolgen van krimp merken. Wie tijdig, slim en 

vernieuwend naar zijn aanbod kijkt en voor samenwerking open staat, zal het meest ‘krimpproof’ 

blijken te zijn. 

 

 

                                                           
1
 www.vanmeernaarbeter.nl of lees de studie Ruimte voor waardevermeerdering. Eindrapportage Adviescommissie Deetman 

Bevolkingskrimp Limburg (2011), n opdracht van de Provincie Limburg. 

 
 
 1 Wat is krimp?  

http://www.vanmeernaarbeter.nl/
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Nederland als geheel groeit de komende jaren nog, maar het aantal Limburgers krimpt met 4%; in 

sommige gemeenten zelfs met meer dan 10%. Krimp wordt veroorzaakt door een laag geboortecijfer 

en/of door negatieve migratie. Het migratiesaldo van Limburg als geheel komt in de periode rond 2025 

op gemiddeld -0,1% per jaar.
2
 Al met al is het geboortecijfer dus de grootste ‘boosdoener’. Nu zijn er 

nog 1,12 miljoen Limburgers; Etil verwacht dat in 2039 de bevolking naar minder dan een miljoen 

daalt. Getroffen deelgebieden zijn met name het platteland en Zuid-Limburg. 
3
 

 

Prognose bevolkingsontwikkeling 

2011-2025 

2011, absoluut 2025, absoluut Toename 2011-

2025 in % 

Limburg 1.122.631 1.083.911 -3,45% 

Noord-Limburg 280.056 280.724 0,24% 

Midden-Limburg 235.267 231.954 -1,41% 

Zuid-Limburg 607.307 571.233 -5,94% 

Bron: bewerking www.vanmeernaarbeter.nl: Etil, Progneff 2012. 

 
 

 
 
 
 

                                                           
2
 Etil middenvariant 2010. 

3 Lees meer: Derks, W., et al. (2006). Structurele bevolkingsdaling. Een urgente nieuwe invalshoek voor beleidsmakers. 

Universiteit Maastricht. 

www.vanmeernaarbeter.nl, Etil Progneff  

http://www.cbs.nl. 
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http://www.vanmeernaarbeter.nl/
http://www.vanmeernaarbeter.nl/


  

 
 

4 

 
 

 

 

 

 

Krimp is niet de enige demografische trend in onze provincie. De resterende bevolking is gemiddeld 
van een hogere leeftijd. Bij een krimpende bevolking stijgt (ook absoluut) het aantal senioren. 

De vergrijzing van Limburg (het groter wordende aandeel oudere mensen ten opzichte van de totale 
bevolking) stopt nog niet: Limburg telt in 2025 27% 65-plussers tegen 19% nu. In de voormalige 
mijnregionen is dat aandeel nog groter. Slecht nieuws voor de gemiddelde gezondheid en 
sportdeelname: die zijn onder ouderen altijd minder goed. Goed nieuws voor de sport, want 
sportaanbod voor ouderen kan in een grote behoefte voorzien. Ouderen worden ouder, zijn langer 
actief en zijn welvarend.  

Met het aantal ouderen neemt ook het aantal eenzame ouderen toe. In Zuid-Limburg bijvoorbeeld 
voelt één op de tien senioren zich zeer eenzaam terwijl nog eens één op de drie zich matig eenzaam 
voelt. Eenzaamheid verhoogt het risico op depressie en angststoornissen. Sportverbanden en 
beweeggroepen kunnen helpen.

4
 

 

Prognose absolute aantallen en 

aandeel van de bevolking 65 jaar 

en ouder 

2011 2025 

absoluut % van totale 

bevolking 

regio 

absoluut % van totale 

bevolking 

regio 

Limburg 208.333 18,56% 295.993 27,31% 

Noord-Limburg 46.671 16,66% 70.883 25,25% 

Midden-Limburg 42.758 18,17% 63.606 27,42% 

Zuid-Limburg 118.904 19,58% 161.506 28,27% 

Bron: bewerking  www.vanmeernaarbeter.nl: Etil, Progneff 2012. 

 

                                                           
4 GGD Zuid-Limburg (2009). Seniorenmonitor 2008.  

 

 
 

 3  Vergrijzing en ontgroening   

http://www.vanmeernaarbeter.nl/


  

 
 

5 

 

Op het moment is 21% van de Limburgers jonger dan 20 jaar, in 2025 naar verwachting 18%. Dit 

verschijnsel heet ‘ontgroening’. Krimp en ontgroening zorgen ervoor dat in Zuid-Limburg tot 2025 het 

aantal jongeren met 46% afneemt! Ook de middengroep (20-64 jaar) wordt kleiner. De jongste 

leeftijdsgroepen doen het meest aan sport. Als het aandeel jongeren in de totale bevolking kleiner 

wordt, drukt dit dus de sportdeelname van de bevolking als geheel. Organisaties die zich specifiek op 

jongeren richten (verenigingen, scholen), zullen de zeilen moeten bijzetten. Ook het vrijwilligerslegioen 

ontgroent. 

Prognose absolute aantallen en 

aandeel van de bevolking 0-19 jaar 

2012 2025 

absoluut % van totale 

bevolking 

regio 

absoluut % van totale 

bevolking 

regio 

Limburg 231.979 20,66% 193.582 17,86% 

Noord-Limburg 64.455 23,02% 55.863 19,90% 

Midden-Limburg 49.958 21,23% 41.903 18,07% 

Zuid-Limburg 177.566 19,36% 95.815 16,77% 

Bron:bewerking www.vanmeernaarbeter.nl: Etil, Progneff 2012. 

 

http://www.vanmeernaarbeter.nl/
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Wat merken we al van deze demografische ontwikkelingen? We hebben navraag gedaan bij een 
aantal bonden naar het ledenverloop. 

Bij de tennisbond KNLTB is in district Limburg het aantal leden sinds 2005 teruggelopen met 8,1% van 
41.350 tot 38.000. Voor het aantal leden tot 18 jaar is in die periode een terugloop van 14% te zien. 

De handbalbond NHV zag zich in Limburg sinds 2009 geconfronteerd met een terugloop in de actieve 
leden van 6106 naar 5715: minus 6,4%. Bij de jeugdafdelingen was er in 2011 5,5% minder leden dan 
in 2009. 

Gymnastiekunie KNGU geeft aan dat het aantal deelnemers aan allerlei competities niet eenduidig 
minder wordt, maar dat het aantal lidmaatschappen van de verenigingen een enkele uitzondering 
daargelaten over de hele linie daalt. 

Bij de KNVB zien we een terugloop van de leden, met name bij de jeugdspelers. De afgelopen jaren 
zijn diverse verenigingen al een samenwerkingsverband met andere voetbalverenigingen aangegaan. 
Het komende seizoen (2012/2013) zijn er bij de KNVB reeds 4 nieuwe samenwerkingsverbanden 
bekend voor de regio Limburg en hebben 8 verenigingen zich afgemeld als lid van de KNVB,  

Uiteraard kunnen hier allerlei sporttak specifieke redenen en andere trends en ontwikkelingen (keuze 
sport, keuze vrijetijdsbesteding, keuze sportverband etc.) aan ten grondslag liggen, maar demografie 
speelt zeker een rol. 
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Aanbod & Competitie 
Minder leden en een andere samenstelling van de leden in leeftijd heeft impact op je sportaanbod en 
mogelijkheden in de competitie. Heb je nog voldoende leden om alle trainingen te vullen?  Kan je nog 
competitie spelen?  Het  kan betekenen dat je actiever leden moet gaan werven, of meer focus moet 
gaan leggen op recreatieve teams. Ook samenwerken met andere verenigingen en gezamenlijk 
deelnemen aan de competitie is een mogelijkheid. Zwemverenigingen Hellas-Glana (Sittard) en Nimo 
Landgraaf hebben sinds 2011 een startgemeenschap: SG HGN. Deze samenwerking heeft inmiddels 
geleid tot promotie naar de hoogste klasse. 
 
 
Accommodatie 
Is de accommodatie nog betaalbaar als je ledenaantal daalt? Is deze geschikt voor senioren? Kun je 
in de accommodatie wijkgerichte activiteiten organiseren voor een bredere doelgroep dan alleen je 
huidige leden? Een accommodatie die nu nog prima aansluit bij de behoeften, kan dat straks niet 
meer zijn. Het is dus zaak om die ontwikkelingen voor te blijven. Gemeenten zullen zich heroriënteren 
op de noodzakelijke capaciteit aan sportaccommodaties. Is vernieuwing mogelijk zonder verschraling? 
Zeker in tijden van druk op de financiën, is het essentieel slim om te gaan met accommodatiebeleid. 
Wat doet een gemeente zelf, wat moet er in een buurt per se zijn? Waarvoor mag men verder reizen 
en hoe faciliteer je dat? Welke sectoren kunnen samenwerken?  
In 2009 reeds heeft de rekenkamer van de gemeente Simpelveld de gemeente opgeroepen om op 
zoek te gaan naar nieuwe samenwerkingsvormen. De rekenkamer denkt dat er profijt te halen is door 
samenwerking op sportgebied met partners. Dit kan ondermeer leiden tot het behoud van een goede 
bezettingsgraad van diverse accommodaties in de gemeente Simpelveld, aldus de rekenkamer.  
Sportcomplex Schandelen krijgt een fikse opwaardering nu het de thuisbasis is geworden van 
fusievereniging Sporting heerlen. Het hoofdveld wordt verhoogd en het krijgt net als het jeugdveld 
kunstgras.  Ook de kleedaccommodatie en kantine worden aangepast aan de eisen van de tijd.  
 
 
Inkomsten 
Minder leden betekent minder contributie. De contributie verhogen is een optie, maar dat verhoogt ook 
de drempel tot deelname. Welk contributiemodel past bij jouw vereniging?  Hoe vind je andere 
manieren om financieel gezond te blijven en inkomsten te vergaren? Hoe beperk je het kostenniveau 
zonder in te boeten aan kwaliteit? Hoe kun je nieuwe leden werven?  
In 2010 zijn in Velden 4 verenigingen gefuseerd tot één grote omnivereniging, SV Velden. De omni-
vereniging als oplossing voor dalende ledenaantallen, geldproblemen en een tekort aan 
bestuursleden.  
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Vrijwilligers en kader 
De druk op vrijwilligers en kader kan te groot worden door krimp, ontgroening en vergrijzing. De kans 
bestaat dat het kader zelf ook vergrijst . Hetzelfde werk moet gedragen worden door minder 
schouders. Hoe houd je de poule van vrijwilligers van voldoende omvang en zorg je voor een gezonde 
aanwas van nieuwe mensen?  Door de fusie van vier verenigingen tot één omni-verenigingen SV 
Velden is de druk op de vrijwilligers ook afgenomen. In plaats van 4 voorzitter is er nog maar 1 
voorzitter dat zelfde geldt voor de overige bestuursfuncties.  In Maasbree is er gekozen voor de 
oprichting van Stichting Bree, een samenwerkingsverband van 7 verenigingen met als doel elkaar te 
versterken en te samenwerken om Maasbree levendig te houden.   
 
In de bijlage een aantal krantenartikelen uit De Limburger die de genoemde voorbeelden illustreren. 
(© Media Groep Limburg). 
 
 
Meer informatie 
Limburgse verenigingen kunnen op www.dokterkrimp.nl zelf de prognose voor hun ledenaantallen per 
leeftijdscategorie berekenen. Verder worden hier concrete acties voorgesteld die verenigingen kunnen 
ondernemen om ‘toekomstbestendig’ te zijn.  
 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer: Fouten voorbehouden. Het Huis voor de Sport Limburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor acties ondernomen 
op basis van de inhoud van deze factsheet.  

© Huis voor de Sport Limburg 2012. 

 

http://www.dokterkrimp.nl/
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600 sportclubs in gevaar600 sportclubs in gevaar
KRIMP Huis voor de Sport start project ‘Dokter Krimp’ om verenigingen inzicht te geven in gevolgen vergrijzing

door Geertjan Claessens

SITTARD – Zeshonderd sportclubs
in Limburg leggen binnen tien
jaar het loodje als ze niets doen
om de krimp te lijf te gaan. Dat
voorspelt directeur Jack Opge-
noord van het Huis voor de
Sport Limburg.

Hij denkt dat minimaal één op de
vijf verenigingen in Limburg moet
worden opgeheven als ze geen
maatregelen nemen tegen de da-
ling van het aantal leden en vrijwil-
ligers die ontstaat door vergrijzing.

De cijfers zijn voor elke tak van
sport anders, maar de trend is over-
al hetzelfde.

Clubs en gemeenten onderschat-
ten de gevolgen van krimp, zegt
Opgenoord. Het Huis voor de
Sport hoopt met het project ‘Dok-
ter Krimp’ de discussie op gang te
brengen en clubs aan het denken te
zetten over maatregelen.

Vanaf deze week kunnen vereni-
gingen via de site van het Huis een
voorspelling krijgen over het ver-
loop van hun ledental tot het jaar
2025. Verder kunnen ze advies in-
winnen en begeleiding krijgen bij

het nemen van maatregelen.
Het aantal leden van veel sport-

bonden loopt overigens ook terug
doordat meer mensen individueel
gaan sporten. „De krimp treft team-
sporten extra hard”, zegt Cristan Se-
gers, verenigingsadviseur bij het
Huis voor de Sport. Wat clubs kun-
nen doen om de krimp op te van-
gen of tegen te gaan? „Met andere
verenigingen samenwerken, fuse-
ren, of vernieuwen en een ander
aanbod ontwikkelen.”

Vaak kijken clubs volgens Opge-
noord naar de korte termijn en dur-
ven ze geen keuzes te maken. „Ze

willen niet samenwerken uit vrees
voor verlies van eigenheid. Ook ge-
meenten werken daar aan mee.”
Wethouders durven volgens hem
geen impopulaire maatregelen te
nemen. Als clubs zich gaan roeren
en de achterban mobiliseren, trek-
ken ze fusie- of verhuisplannen in
uit vrees stemmen te verliezen.

„Veel leden maakt het geen bal
uit bij welke club ze zijn, als ze
maar kunnen sporten. Ze willen
best een paar kilometer reizen, als
ze bij een goede club op een mooie
accommodatie zitten. In de discus-
sie over de toekomst staat verstand

vaak tegenover gevoel. De ratio
zegt: samenwerking is nodig, maar
de emotie is vaak dat clubs ten kos-
te van alles zelfstandig willen blij-
ven. Gemeenten zouden daarom
clubs moeten stimuleren te vernieu-
wen en meer samen te werken, zo-
dat ze de krimp kunnen weer-
staan.”

De besluiteloosheid is geen goe-
de zaak, stelt Opgenoord. „We moe-
ten beleid durven maken, jaren
vooruit plannen. En daarbij niet al-
leen naar het eigen dorp kijken.”

Zie ook pagina A2/3
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In 2001 heeft Nederland 29.600 sportverenigingen. Volgens de laatste cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau, de ‘Sportmonitor’ 
uit 2008   zijn dat er, mede door fusies, nog 27.700. Samen hebben ze 4,8 miljoen leden.
Limburg telt rond de 3.000 sportclubs; in totaal 345.000 leden.

-8,1%
-6,4%

-22,5%
-6,1%

TENNISBOND HANDBALBOND ZWEMBOND

VOETBALBOND

ATLETIEKUNIE
Het totaal aantal leden van 
de KNVB stijgt al acht jaar.

In 2011had de voetbal-
bond landelijk 1.205.808 

leden, in district Zuid II 
telde de KNVB er 155.307. 

De voetbalbond ziet wel 
een daling bij jeugdleden, 
met name in Limburg. Het 

aantal verenigingen  in 
district Zuid II is in 

2010/2011 met 0,4 
procent gedaald naar 479. 

gr
ap

hi
c 

M
er

si
m

 H
od

zi
c



vrijdag, 31 augustus 2012

‘Eenzaamheid erger dan overgewicht’RECEPT TEGEN KRIMP

Hoe hou

� Werk samen met andere clubs, fuseer desnoods.
� Zorg voor nieuwe activiteiten.
� Biedt activiteiten aan op flexibele tijdstippen.
� Probeer nieuwe groepen aan te trekken (bijvoorbeeld

ouderen).

Hoe hou je de sportclub fit?
Veel sportverenigin-
gen kampen met
krimp en vergrij-
zing. Vanaf deze
week kunnen clubs
precies zien hoe hun
leden- en vrijwilli-
gersbestand verloopt
en vergrijst. Kan
Dokter Krimp de
vrees voor samenwer-
ken of verandering
wegnemen?

door Geertjan Claessens

SS tel, je zit in het bestuur van
een club dat het ledenaan-
tal langzaam maar zeker
ziet dalen. Wat te doen?

Bij tennisclub LTC Wijnandsrade is
dat een prangende vraag. Het leden-
tal liep de afgelopen vijf jaar terug
van 220 naar 120. En er zijn steeds
minder jongeren bij de club. Met
open dagen en tennislessen op
scholen probeerde de club het tij te
keren. Tevergeefs. Zodat nu op tafel
ligt waar al jaren over wordt nage-
dacht: een fusie met de collega-
club in Nuth.
De kleine gemeente telt vier tennis-
verenigingen, die volgens secretaris
Truus Bisschops van LTC Wij-
nandsrade allemaal met dezelfde
problemen kampen. Ze houden al
ieder jaar samen een toernooi. De
twee fusiepartners mikken nu op
een verhuizing naar sportpark de
Kollenberg, waar ook al een voet-
bal- en hockeyclub zitten.
Nuth is niet de enige gemeente
waar sportclubs moeten samenwer-
ken of samengaan. Ook gemeenten
als Maastricht, Sittard-Geleen en
Venlo werken aan plannen om
sportaccommodaties te bundelen.
Niet alleen vanwege dalende le-
denaantallen, maar ook om geld te
besparen in deze tijden van crisis.

Bovendien komt er zo wellicht
ruimte voor nieuwe activiteiten.
Toch is vernieuwing nog niet over-
al even goed bespreekbaar. Zwem-
vereniging Patrick in Echt zag het
ledental in vijf jaar met een achtste
teruglopen, van 200 naar 175 leden.
Het organiseren van activiteiten als
schoolzwemkampioenschappen en

ou je de

� Stel de accommodatie open voor andere groepen of
verenigingen.

� Biedt mogelijkheden voor ontmoeting en ontspanning
voor en na activiteiten.

� Probeer nieuwe vrijwilligers aan te trekken.

s

een vierdaagse mocht niet baten.
Toch is samenwerken of fuseren
een brug te ver, weet secretaris
Mien Waucomont.
Ook Gymnastiekvereniging Heel
zag het aantal leden in vijf jaar fors
teruglopen; van ruim 150 naar 108.
Er zijn ook steeds minder jongeren.
„Kinderen hoppen van de ene

sport naar de andere”, zegt voorzit-
ter Madeleine Burrekers. De club
heeft elk halfjaar een bijeenkomst
met de landelijke koepelorganisatie
KNGU, waar zich hetzelfde beeld
aftekent; het aantal leden daalt ge-
staag. Toch is voor de club samen-
werking met collega-verenigingen
geen optie. „We willen bereikbaar
blijven. De leden willen zo lang
mogelijk hun eigen sporthal hou-
den”, weet Burrekers. Ook inzetten
op activiteiten voor ouderen of ge-
handicapten is geen optie; die zijn
al voorzien. Enige vernieuwing is
er wel; de onlangs gestarte trampo-
linegroep telt al achttien leden.
Het moet gezegd; niet overal is het
krimp wat de klok slaat. Zo gaat
het juist heel goed met handbalver-
eniging Bevo in Panningen. De
club maakte de afgelopen jaren een
forse groei door, mede omdat de
teams goed scoren in de competi-
tie. Dat trekt vers bloed aan, weet
voorzitter Jan Karis. Ook atletiek-
vereniging de Maasrunners in Eijs-

Bent u de visionair die jaren
geleden initiatief heeft geno-
men tot een fusie van uw
club? Of zijn er volgens u ar-
gumenten om het ‘gevaar
krimp’ te negeren? Mail naar:
redactiesamen_leven@mgl.nl

Praat mee!

den ziet een fikse aanwas van nieu-
we leden. De club groeide in twee
jaar van 7 naar 34 leden en er ko-
men nog steeds bij, meldt voorzit-

ter Gied Rienstra. „Eijsden is een
uitzondering; alle verenigingen zit-
ten in de lift.” De groeiclubs kam-
pen echter weer met een ander pro-
bleem: gebrek aan vrijwilligers.
Ook de KNVB ziet het aantal voet-
ballers groeien, maar het aantal jon-
geren is dalende. Daarom zet de
bond in op meisjes-, vrouwen- en
seniorenvoetbal. Met succes, want
het aantal dames en 35-plussers
stijgt hard genoeg om de daling bij
de jeugd goed te maken. Daarnaast
is de KNVB dit seizoen gestart met
het project Bepaal Je Ambitie; een
digitaal middel om te zien waar de
club nu en in de toekomst staat.
Die aanpak is vergelijkbaar met
Dokter Krimp. Het project van het
Huis voor de Sport geeft elke club
vanaf deze week op verzoek via in-
ternet de cijfers over het verwachte
aantal leden en ouderen in de toe-
komst. Maar de dokter heeft geen
wondermiddel om de trend te ke-
ren. Wel een aantal recepten. Voor
sommigen een bittere pil.

illustratie Berend Vonk

sporrtclub fit?
„Krimp raakt iedereen. De problemen van sportverenigingen zijn dezelfde als die van
de harmonie of fanfare. Overal wordt het minder. Kroegen verdwijnen. Waar kunnen
mensen elkaar nog ontmoeten? De leegloop kan leiden tot eenzaamheid. Dat wordt
een groter probleem dan overgewicht.”  Jack Opgenoord
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