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Inventarisatie zwemvaardigheid, monitor sportdeelname, monitor sportaanbieders en factsheet 
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds 
 
 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Bij deze ontvangt u ter kennisneming de inventarisatie zwemvaardigheid 2018-2019, de 
monitor sportdeelname inwoners 2018, de monitor sportaanbieders 2018 en de factsheets 
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds 2018. 
 
De meest in het oog springende onderdelen willen we hier nog even benadrukken. Inmiddels 
verlaat 95% van de kinderen met een zwemdiploma de basisschool. Opvallend is verder dat 
enkele scholen een flinke verbetering laten zien bij het aantal kinderen met een zwemdiploma. 
Deze verbetering is direct te herleiden naar de aandacht die vaak via de school wordt gegeven 
hieraan. 
 
In de factsheet van het Jeugdsportfonds 2018 zien we na een stabilisering in 2017 toch weer 
een flinke stijging van de deelname. Vlissingen is de grootste afnemer van het  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Blad 2 behorend bij 837787 / 1127067 
 

Jeugdsportfonds Zeeland. De aanvragen van het Jeugdcultuurfonds zijn in 2018 ruim 
verdubbeld ten opzichte van 2017. 
 
Hoogachtend, 
 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,  de burgemeester, 

 
 

 
 
 
mr. drs. ing. M. van Vliet    drs. A.R.B. van den Tillaar 
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Totaaloverzicht kinderen:        

          

  

  

    

  

  

  

  

  

Jeugdfonds Sport & Cultuur  

Zeeland  

Gemeente Vlissingen  

Zeeland 2018   :    kinderen  2465 sport     V lissingen   2018 :   571   kinderen  sport   

 jongens (58%)  1432       313  jongens (55%)    

  1019    meisjes (42%)  257  meisjes (45%)      

       onbekend  1 14  onbekend      

Zeeland 2018   357 kinderen  : cultuur     Vlissingen 2018 :  kinderen  49   cultuur   

         jongens (26%)  16  jongens (17%)  91 

      262  meisjes (74%)  33  meisjes (83%)    

         onbekend   0  onbekend    4 



   

 

  

Leeftijden kinderen:   

  

  

  

  

  

  

  

    



   



   



   



   



   

Intermediairs in Vlissingen

  

  

    

Vlissingen 



   

Externe middelen Jeugdfonds Sport en Cultuur 2018  
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L ANDE L I J K E  TRENDS  EN  

ONTW IKKE L I NGEN  I N  DE  

S PORT

 

 

 

Doordat de (sport) wereld in beweging is, houden diverse partijen 
rekening met uitdagingen, trends, kansen en bedreigingen voor de 
sport. De belangrijkste trends en ontwikkelingen zijn:

ALGEMENE  FACTS  

VLISSINGEN  2015  -  2018

 

 

 

 

Ongeorganiseerde sporten worden aantrekkelijker, 
fitness het meest populair
Stijging in de accommodatiekosten voor 
sportaanbieders
Daling in het aantal volwassen mannen en vrouwen dat 
sport bij een sportvereniging
Gezondheid is de belangrijkste reden om te sporten.
Tijdgebrek vanwege combinatie werk, studie of gezin 
wordt gezien als grootste belemmering om te sporten.

Sportdeelname van jongeren gaat achteruit. Terwijl de 
sportdeelname van ouderen stijgt
Mensen met een lage SES, een beperking en migranten zijn minder 
vaak lid van een sportvereniging
Nederlanders willen vooral individueel sporten of in een 
zelfgeorganiseerde groep
Daling in het aantal leden en minder vrijwilligers
Gezondheid en conditie is één van de belangrijkste motieven om te 
sporten
Opkomst duurzame sportaccommodaties en open sportclub.
Nationaal Sportakkoord zet in op professionalisering van 
sportverenigingen (Kenniscentrum Sport, 2019)
Dalende inkomsten uit contributies van leden (Bruin & Aarts, 2018)

In 2015 heeft de gemeente Vlissingen opdracht gegeven 
aan SportZeeland om te starten met de monitor voor 
sportaanbieders. Het doel van dit onderzoek was om 
erachter te komen of de bezuinigingen, die de gemeente 
heeft doorgevoerd in de afgelopen jaren, gevolgen 
hebben gehad voor de sportverenigingen. De data is 
verzameld van 2015 tot en met het jaar 2018. 
Verschillende sportaanbieders hebben hieraan 
deelgenomen. Echter is deze verdieping gebaseerd op 19 
sportaanbieders die in het eerste en laatste jaar hebben 
deelgenomen aan het onderzoek.



VLISSINGEN  IN  RELATIE  TOT  LANDELIJKE  TRENDS  

EN  ONTWIKKELINGEN

Landelijk is het gemiddelde ledenaantal in 2018 met 4% toegenomen ten opzichte van 2015/2016. Daarentegen is het aantal 
jeugdleden (tot en met 12 jaar) in 2018 in Nederland gedaald met 2% en ook is er  een daling (2%) in het aantal volwassen 
leden (Bruin & Aarts, 2018). In Vlissingen hebben 6 van de 19 sportverenigingen ook een stijgend ledenaantal. Een positieve 
uitkomst is dat bij meer dan de helft van de sportverenigingen het aantal jeugdleden stabiel is gebleven of gestegen is.

Als het gaat om volwassenen is er in Vlissingen over het 
algemeen een daling te zien in het ledenaantal. Dit kan te 
maken hebben met de populariteit van ongeorganiseerde 
sporten of individuele sporten. 
 
In 2016 heeft de verenigingsmonitor van het Mulier 
Instituut aangetoond dat 14% van de verenigingen kampt 
met een tekort aan vrijwilligers. In Vlissingen zien 9 van de 
19 sportverenigingen (47%) het aantal vrijwilligers terug 
lopen. 
Op basis van bovenstaande informatie kan geconcludeerd 
worden dat de situatie in Vlissingen op een aantal punten 
overeen komt met de landelijke trends en ontwikkelingen.

Uit de analyse van het onderzoek is gebleken dat de 
accommodatiekosten van 47% van de sportaanbieders is gestegen. In 
het onderzoek is gevraagd naar het percentage van de totale begroting 
dat wordt besteed aan de accommodatie. 
De sportverenigingen in Vlissingen hebben de contributie verhoogt. De 
contributie voor volwassenen is gemiddeld gestegen met 20,1% en de 
contributie voor jeugdleden is gemiddeld gestegen met 33,6%. Dit zou 
een gevolg kunnen zijn van de bezuinigingen die de gemeente heeft 
doorgevoerd.

STIJGING  IN  DE  ACCOMMODATIEKOSTEN  

EN  CONTRIBUTIE

OPEN  SPORTCLUB

Een open club is een ontmoetingsplek waarbij de eigen leden, andere regelmatige bezoekers van de club en buurtbewoners 
worden uitgenodigd om te sporten en betrokken te blijven bij de vereniging. Daarnaast is een open club ondernemend en richt 
zich op een langetermijnvisie. Het kan een individuele vereniging zijn, maar veelal is de open club een samenwerking tussen 
meerdere verenigingen/partijen.
Landelijk is  het aantal sportverenigingen dat samenwerkt met 1 of meerdere sportaanbieders gestegen met 17% (Bruin & Aarts, 
2018). Samenwerken tussen verschillende sportaanbieders in Vlissingen is terug te zien bij 52,6% van de sportaanbieders die in 
aanmerking kwamen voor de verdiepende analyse. Zij geven over het algemeen aan dat ze samen werken met verenigingen uit 
dezelfde tak van sport. Ook geven 8 sportaanbieders aan dat zij een samenwerkingsverband hebben met het onderwijs. 
Daarentegen zijn er 8 sportaanbieders die aangeven dat zij het prima zelf redden.  Als het gaat om de open club gedachte zijn er 
kansen voor de sportaanbieders in Vlissingen. Zeker als het gaat om samenwerken met verenigingen uit andere takken van sport. 



De gemeente Vlissingen vindt het belangrijk dat alle kinderen in de
basisschoolperiode hun zwemdiploma’s behalen. Een goede zwemvaardigheid is
zeker voor een 'Stad aan zee' van groot belang. Sinds het invoeren van de 'nieuwe
aanpak zwemvaardigheid' in het schooljaar 2013-2014 is de zwemvaardigheid op
basisscholen sterk verbeterd. De meest recente inventarisatie zwemvaardigheid
is eind 2018 uitgevoerd en de belangrijkste uitkomsten zijn in deze factsheet
samengevat.
 

Zweminventarisatie

Vlissingen 2018-2019

 

FACTS 

In totaal zijn 2413 kinderen bevraagd;
95% van de kinderen verlaat de basisschool met
het A zwemdiploma;
er zijn 7 scholen waarvan alle kinderen uit groep
5 minimaal het A diploma hebben;
Louise de Coligny is de enige Vlissingse
basisschool waarvan alle kinderen uit groep 4 het
A en B diploma hebben;
't Mozaiek en 't Springtij zijn de enige twee
Vlissingse basisscholen waarvan alle kinderen
uit groep 5 het A en B diploma hebben.

TOP 3 BASISSCHOLEN MET HOOGSTE PERCENTAGE A DIPLOMA

2. De Vlissingse Schoolvereniging (95%)3. De Wissel (96%)1. 't Springtij (100%)



 
 

 
 

 

Evaluatie

Zweminventarisatie

Vlissingen 

 

De eerste 4 jaar hebben 17 scholen deelgenomen aan
het onderzoek. In het laatste jaar hebben 16 scholen
deelgenomen;
aan schoolzwemmen en zwemles wordt in mindere
mate tijd besteed (Landelijke monitor sport, 2018);
 als kinderen zwemles krijgen op school dan is dit
gemiddeld twee lesuren per week in NL.
 ‘t Springtij heeft het hoogste percentage leerlingen
met een A-diploma;
de Vlissingse schoolvereniging heeft hoogste
percentage leerlingen met B-diploma;
Een voormalig HZ Sportkunde student onderzoek
heeft gedaan naar zwemvaardigheid onder kinderen
in de gemeente Vlissingen.

WIST JE DAT?

GROOTSTE OORZAAK

GEEN ZWEMDIPLOMA

ONDANKS KNELPUNTEN IS ER EEN STIJGING

TE ZIEN IN HET AANTAL ZWEMDIPLOMA'S 

Kinderen waarvan de ouders een minimum
inkomen hebben (of minder) kunnen dankzij het
Jeufdfonds Sport en Cultuur zwemlessen volgen.
Mede dankzij dit initiatief stijgt het percentage
kinderen met een zwemdiploma

ANDERE KNELPUNTEN

Vervoer naar zwemvoorziening;
tijd om kind te brengen naar
zwemles;
cultuur verschil.

In opdracht van de gemeente Vlissingen heeft SportZeeland een
zweminventarisatie uitgevoerd onder basisschoolleerlingen uit de
gemeente. Deze inventarisatie is gebaseerd op een periode van 5 jaar.  De
meest recente inventarisatie zwemvaardigheid is in het schooljaar 2018-
2019 uitgevoerd. De belangrijkste uitkomsten, gezien over 5 jaar worden
in deze factsheet samengevat.
 

AANTAL[%] KINDEREN MET OF ZONDER DIPLOMA

VAN DE GROEPEN 3/TM 8   PER SCHOOLJAAR

Conclusie Zwemvaardigheid
Uit Cijfers van de inventarisaties zwemvaardigheid en de grafiek hiernaast blijkt
dat de zwemvaardigheid van de kinderen op de Vlissingse basisscholen zich
ondanks het stoppen van het schoolzwemmen de afgelopen jaren flink heeft
verbeterd. Per jaar en per school zijn jaarlijks verschillen te zien. Uit de cijfers
blijkt ook dat indien er aandacht wordt gegeven aan het belang van een goede
zwemvaardigheid dat de resultaten van de school omhoog gaan. Het jaarlijks
inventariseren van de zwemvaardigheid blijft dus van groot belang!



 
 

 
 

 

Monitor 

Sportdeelname

 

 

 

 

 

1. Fitness (24%)
2. Hardlopen, joggen, trimmen (21%)
3. Wandelsport (17%)
4. Wielrennen, toerfietsen (13%)
5. Andere sport dan in lijst (12%)

MEES T  POPU LA I R E  S PORTEN

 

 

 

 
Deze factsheet geeft een impressie van de resultaten van 2018 en een 
vergelijking met de resultaten van de 0-meting in 2015.
De informatie uit de monitoring wordt gebruikt voor de uitvoering van 
het gemeentelijk sportbeleid.

RESULTATEN  20 1 8

 

 
ENKELE  KENMERKEN  

RESPONDENTEN

 

 

 

 

250 respondenten
52% man, 48% vrouw
leeftijdsgroep: 19-50 jaar: 34%             

51-80 jaar: 65%
74% sport wekelijks

*nieuwe beweegrichtlijnen sinds 2017

FACTS  OVER  BEWEGEN  EN  

VRIJWILLIGERS

 

 

 

 

59% voldoet aan de fitnorm* (2015: 63%)
51% voldoet aan de beweegnorm (2015: 53%)
33% doet wel eens vrijwilligerswerk in de 
sport(2015: 39%)
16% daarvan doet dat 10 x of vaker per jaar 
(2015: 16%)

Lichaamsbeweging / gezondheid (88%) blijft belangrijkste reden om 
te sporten/bewegen
 
Belemmeringen om te sporten/bewegen:
1. Tijdgebrek door werk/studie/gezin: 30% (2015: 45%)
2. Lichamelijke problemen/ziekte: 25% (2015: 17%)
3. Te duur: 12% (2015: 16%)

Sporten bij een sportvereniging is in de afgelopen jaren 
minder aantrekkelijk geworden. Daarentegen is de 
aantrekkelijkheid van ongeorganiseerd sporten of sporten 
als individu  iets in percentage gestegen. Toch blijft 
sporten bij een sportvereniging tot nu toe het meest 
populair.

TOP  3  WAAR  SPORT  BEOEFEND  WORDT
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