
Kampioen in verenigen
Highlights 2020

Wij gaan en staan voor verenigd sporten. Samen met de 351 Rotterdamse 

sportverenigingen zorgen wij ervoor dat iedere Rotterdammer sportief 

én maatschappelijk mee kan doen. Dat doen we vol energie, proactief en 

met gedrevenheid om impact te maken. Rotterdam Sportsupport en onze 

highlights in vogelvlucht…

Rotterdam Sportsupport in cijfers

Sportief Rotterdam in cijfers

61 medewerkers / 51,5 fte

Jongste medewerker: 23 jaar

Oudste medewerker: 65 jaar

Gemiddelde leeftijd medewerkers: 39 jaar

56% vrouw, 44% man

8 vrijwilligers (inclusief Raad van Toezicht)

5 stagiairs

3 nieuwe projecten gestart 

sportverenigingen

351
sporttakken
65

Grootste club

leden

leden

2.531

14
Kleinste club

100.000 55.000
+/- +/- 

Rotterdammers 
zijn lid van een 
sportvereniging

Rotterdammers 
doen vrijwilligers- 
werk in de sport

(Op een totaal van 
651.376 inwoners)

Kleine clubs 
< 200

Middelgrote clubs 
200-500

Grote clubs 
> 500

2208546



Sportverenigingen per gebied

Onze vijf rollen
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Met dienstverlening en tal van projecten streeft Rotterdam Sportsupport naar veilige, vitale en 

toekomstbestendige sportverenigingen en meer kwetsbare Rotterdammers blijvend in beweging.

Diversiteit en inclusie

Vol energie, proactief en met gedrevenheid! Zo werken 

wij aan meer diversiteit en inclusie in de sport. Diversiteit 

en inclusie zijn een voorwaarde om iedereen sportief én 

maatschappelijk mee te laten doen.

HELIKOPTER AANJAGER VERBINDER FACILITATOR ORGANISATOR

ONZE PIJLERS

Hoe al onze projecten en 
programma’s bijdragen 
aan onze missie? Zó!

+ Meer info over ons

https://www.rotterdamsportsupport.nl/over-ons


Uitgelicht

Omarm Rotterdam!
Voor meer diversiteit en inclusie heb je voorlopers nodig, mensen die lef hebben en het verschil willen maken. 

Zij kunnen met hun enthousiasme vele Rotterdammers meekrijgen in inclusiever denken en doen. Daarom waardeert 

de unieke groen-witte aanvoerdersband inzet op diversiteit en inclusie in de sport.

 Een greep uit de ambassadeurs: Soufiane Touzani, Deborah Gravenstijn en Rita van Driel

 22 aanvoerdersbanden uitgereikt

 832 aanvoerdersbanden aangevraagd door 40 Rotterdamse sportverenigingen en 

 organisaties

 20 Rotterdamse standbeelden en de Euromast voorzien van aanvoerdersbanden

+ Meer informatie

https://www.rotterdamsportsupport.nl/dossier/aanvoerderscampagne-omarm-rotterdam
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Vitale, veilige en toekomstbestendige verenigingen
Vitale en veilige verenigingen maken het verschil voor Rotterdammers. Nu én in de toekomst.

Verenigingsondersteuning
Onze gebiedsconsulenten zijn het gezicht van Rotterdam Sportsupport. Ze zijn het aanspreekpunt 

voor verenigingen en zorgen samen met partners voor de best passende ondersteuning. Ervaren 

expertconsulenten ondersteunen bij specifieke inhoudelijke vraagstukken.

Onze gebiedsconsulent Onze expertconsulent:

• Is het eerste aanspreekpunt voor verenigingen 

 bij vragen;

• Ondersteunt en helpt bij lichte hulpvragen van 

 verenigingen;

• Voert het gesprek met de vereniging over 

 vitaliteit, koers en ontwikkeling van de 

 vereniging;

• Koppelt de expertadviseur aan de vraag of 

 behoefte van de verenigingen;

• Heeft overleg en afstemming met relevante 

 partijen in het gebied;

• Helpt de vereniging bij het verzilveren van 

 kansen in het gebied (samen met partijen uit 

 de wijk).

• Beantwoordt hulpvragen en biedt kennis in 

 de vorm van bijvoorbeeld adviesgesprekken, 

 themasessies, trainingen, blogs, vlogs en 

 podcasts;

• Biedt tijdelijke ondersteuning en werkt samen 

 met verenigingen aan duurzame oplossingen;

• Houdt eigen specialistische kennis up-to-date 

 en staat in nauw contact met relevante 

 kennispartners;

• Zoekt continu naar nieuwe of vernieuwende 

 manieren om clubs vooruit te helpen.

+ Meer informatie

+ Bekijk wie de gebiedsconsulent in jouw gebied is

https://www.rotterdamsportsupport.nl/project/verenigingsondersteuning/
https://www.rotterdamsportsupport.nl/aanspreekpunt


VrijwilligersOrganisatie

De thema’s waarop wij verenigingen ondersteunen

Zo maken we verenigingen vitaler

Vitale en veilige verenigingen maken het verschil voor Rotterdammers. Nu én in de toekomst. 

Wij helpen jouw vereniging hier graag bij en bieden ondersteuning bij de volgende thema’s:

incl. aangepast 

sportaanbod 
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Accommodatie FinanciënLeden Veilig Sportklimaat

verenigingen 
gesproken

284
hulpvragen beantwoord
(waarvan 609 over corona) 

1.060

adviestrajecten 
verzorgd

160
vitaliteitsscore 
(1-100)

Meer dan € 150.000

350

77

237
clubs
ondersteund

cl
ub

te
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ed
en
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id

7,9

91
deelnemers 
trainingen en 
cursussen

bespaard door advies aan 
sportverenigingen over BOSA 
subsidie

kijkers naar de community-
bijeenkomst ‘Kampioen in 
verenigen’



Uitgelicht

Coronavirus
We zien, horen en voelen hoe corona en de maatregelen ook sportverenigingen raken. Wij zijn trots op de veerkracht 

die verenigingen tonen en op de creatieve manieren van verenigen die we in onze stad zien ontstaan.

 609 hulpvragen over corona beantwoord.

 212 verenigingen proactief benaderd door onze gebiedsconsulenten.

 89 artikelen met 32.221 views voor clubs over corona. O.a.:

 • Belangrijkste maatregelen voor sportverenigingen

     • Praktische handvatten tijdens sluiting en bij opening

     • Steunmaatregelen voor sportverenigingen

     • Tips en tricks om te verenigen in coronatijd

     • Digitale mogelijkheden voor sportverenigingen in coronatijd

 27 Rotterdammers via servicepunt aan passend beweegaanbod geholpen in coronatijd

 • Jongste: 4 jaar

 • Oudste: 68 jaar

 7 uitkeringen Steunfonds Vitale Verenigingen

+ Meer informatie

https://www.rotterdamsportsupport.nl/dossier/coronavirus/


Sportplus
PROJECT
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Een Sportplusvereniging is een vitale sportvereniging met een veilig sportklimaat die extra van 

betekenis is voor kwetsbare Rotterdammers. De sportpluscommunity bestaat uit pioniers voor het 

ontwikkelen van nieuwe dienstverlening en projecten waarbij sport, bewegen en/of verenigen als 

middel worden ingezet.

Een vereniging die Sportplus wil worden wordt door een afhankelijke commissie getoetst op vijf 

onderdelen:

 Algemene vitaliteit

 Financieel en juridisch

 Veilig sportklimaat

 Maatschappelijk ondernemen

 Borging van de maatschappelijke activiteiten

1  Abdel-kwan Rotterdam taekwondo / 2  sv Atomium ‘61 handbal / 3  ckv N.I.O. korfbal / 4  HC Delfshaven hockey /  

5  HC Feijenoord hockey / 6  HC Rotterdam hockey / 7  R.v.v. LMO voetbal / 8  LTC Plaswijck tennis / 9  kv Nikantes korfbal / 

10 OZC Rotterdam korfbal / 11  PAC Rotterdam atletiek / 12  Portland Poema’s honk- en softbal / 13  RC The Hookers rugby /  

14  Feyenoord Handbal handbal / 15  v.v. Pernis voetbal / 16  RKC WION korfbal / 17  Roeivereniging Rijnmond roeien /  

18  Rotterdam Atletiek atletiek / 19  Rotterdam Basketbal basketbal / 20 RSV Sperwers korfbal / 21  Skadi Rotterdam roeien /  

22  R.K.S.V. Spartaan’20 voetbal / 23  Feyenoord Futsal zaalvoetbal / 24  TTV Alexandria ’66 tafeltennis / 25  Unity99 karate /  

26  V.O.C. voetbal en cricket / 27  Volley Zuid volleybal / 28  XerxesDZB voetbal

De 28 Sportplusverenigingen op de kaart
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+ Over dit project

Laat je verder inspireren

https://www.rotterdamsportsupport.nl/project/sportplus/
https://www.rotterdamsportsupport.nl/actueel/verschilmakers-drijvende-krachten-achter-rotterdamse-sportplusverenigingen
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Zo maken we verenigingen veiliger
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34 45 15
deelnemers trainingen 
en cursussen. O.a:

luisteraars naar 
de podcast over 
grensoverschrijdend 
gedrag in de sport

vertrouwens-
contactpersonen 
getraind

kinderen 
geholpen aan passende 
hulp bij opvoed- of 
opgroeiproblemen

verenigingen ondersteund 
op veilig sportklimaat en 
versterken jeugdafdelingen

meldingen bij Centrum 
Veilige Sport (o.a. seksuele 
intimidatie, discriminatie 
en pesten)• Ouderbetrokkenheid

• Trainersbegeleiding

• Gezien in 010 (signaleren van zorgsignalen)

• Vier inzichten over trainerschap

271

11
14

columns over 
een veilig 
sportklimaat

Clubkadercoaching
PROJECT

Een clubkadercoach helpt verenigingen met trainersbegeleiding opzetten, uitvoeren en borgen. Trainers en 

coaches bekwamen zich zo naast sporttechnisch ook op pedagogisch en didactisch gebied. De clubkadercoach 

is hiermee een belangrijke sleutel tot meer vitale en veilige sportverenigingen met een positieve sportcultuur.

 Sporttakken: turnen, volleybal, atletiek en voetbal

 8 deelnemende clubs

 153 trainers begeleid

 Bijna 3.000 sporters hebben hier profijt van

 10 nieuwe trainersbegeleiders opgeleid

 Plezier van de trainers gestegen van 8,2 naar 9,0

 Plezier van de sporters gestegen van 7,6 naar 8,2 

+ Meer informatie

+ Over dit project

Laat je verder inspireren

https://www.rotterdamsportsupport.nl/support/veilig-sportklimaat
https://www.rotterdamsportsupport.nl/project/clubkadercoaching/
http://magazine.rotterdamsportsupport.nl/ckc-magazine/cover/


Pedagoog op de club
PROJECT

Professionals bieden de vereniging preventieve pedagogische ondersteuning. Jeugdtrainers en -coördinatoren 

worden opgeleid om opgroei- en opvoedproblemen vroegtijdig te herkennen. Door vrijwilligers praktische 

handvatten te geven kunnen grotere problemen voorkomen worden. Dit draagt bij aan het kansrijk, veilig 

en gezond opgroeien van de jeugd in Rotterdam.

 6 betrokken clubs

 Ruim 100 kaderleden opgeleid en in de praktijk getraind op o.a.:

 • 4 inzichten over trainerschap

 • Leeftijdsspecifieke kenmerken

 • Gezien in 010 (signaleren van zorgsignalen)

 • Opleiding Vertrouwenscontactpersoon

 Ruim 35 hulpvragen en/of actieve signaleringen 

Met het Actieprogramma Verenigingen wil de Gemeente Rotterdam ervoor zorgen dat Rotterdamse verenigingen 

over 20 à 30 jaar nog steeds een prominente rol spelen in de stad. Rotterdam Sportsupport helpt verenigingen 

toekomstbestendiger te worden aan de hand van vijf focusacties:

Zo maken we verenigingen toekomstbestendiger

Flexibele 
lidmaatschappen 

Multisport 
en blending 

Nieuwe bestuurs- en 
organisatievormen 

Sponsorwerving 
en alternatieve 

inkomstenbronnen 

eSports
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+ Over dit project

+ Ga naar de website van Actieprogramma Verenigingen

https://www.rotterdamsportsupport.nl/project/pedagoog-op-de-club/
https://actieprogramma.rotterdamsportsupport.nl


Uitgelicht

Verenigingen aan de slag met het 
Actieprogramma Verenigingen
In 2020 konden verenigingen die aan de slag wilden met het Actieprogramma Verenigingen stimuleringsbudget 

aanvragen. We hebben het actieprogramma en de focusacties samen breed verkend. Ondanks corona behaalden 

we mooie resultaten. Een greep uit de geboekte resultaten:

 23 toegekende aanvragen stimuleringsbudget bij 21 sportverenigingen

 3 esports toernooien

 5 digitale ledenvergaderingen gefaciliteerd

 SportOn

 • 193 boekingen

 • 34 deelnemende verenigingen

 • 1.393 sportactiviteiten
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Kwetsbare Rotterdammers blijvend in beweging
Wij geloven dat verenigen bijdraagt aan een leven lang sportplezier. Samen zorgen wij ervoor dat iedere 

Rotterdammer sportief én maatschappelijk mee kan doen. Zó helpen we Rotterdam vooruit.

Schoolsportvereniging
PROJECT

Laagdrempelig, vertrouwd en lekker dicht bij huis. De Schoolsportvereniging koppelt sportverenigingen en 

scholen aan elkaar, zodat meer kinderen in de buurt kunnen sporten. Ook draagt het project bij aan de 

gezondheid, schoolprestaties en leefbaarheid van de wijk.

schoolsport-
verenigingen

22
verenigingen

65 sport-
takken

35

scholen
115

7
kinderen doorgestroomd 
naar de verenigingslocatie

37
.36

kinderen sporten
als clublid in de wijk

2 0

+ Over dit project + Ga naar de website van de Schoolsportvereniging

https://www.rotterdamsportsupport.nl/project/schoolsportvereniging/
https://schoolsportvereniging.nl


Schoolsportverenigingen op de kaart

1  Afrikaanderwijk / 2  Beverwaard / 3  Bloemhof / 4  Bospolder Tussendijken / 5  Carnisse / 6  Crooswijk / 

7  Feijenoord / 8  Nieuwe Westen / 9  Oude Noorden / 10 Oude Westen / 11  Hillesluis / 12  Hordijkerveld / 

13  Katendrecht / 14  Kloosterbuurt / 15  Lombardijen / 16  Meeuwenplaat / 17  Oud-Charlois / 18  Pendrecht / 

19  Provenierswijk / 20  Schiebroek / 21  Schiemond / 22  Spangen / 23  Tarwewijk / 24  Tuinenhoven

SCHOOLSPORTVERENIGINGEN
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Binnen de Schoolsportverenigingen die hier op de kaart zijn aangegeven zijn verschillende scholen, 

sportaanbieders en wijkpartners actief.

Vamos.010
PROJECT

Sport draagt niet alleen bij aan de fysieke ontwikkeling van jongeren, maar stimuleert ook de ontwikkeling van 

andere vaardigheden. Zo werken jongeren (15 t/m 18 jaar) van Het Praktijk College binnen Vamos.010 aan hun 

lichamelijke gezondheid maar ook aan ‘het geloof in eigen kunnen’. Hierdoor kunnen zij zich verder ontwikkelen 

en de stap naar zelfredzaamheid te maken.

 4 groepen van ongeveer 10 leerlingen stroomden in

 26 trainingen + persoonlijke coaching aangeboden

 28 jongeren behaalden hun certificaat

 De deelnemers gaven Vamos.010 gemiddeld een 8,5 als rapportcijfer 

PI
JL

ER
 2

9

16

+ Over dit project

https://www.rotterdamsportsupport.nl/project/vamos-010/


Clinics op scholen en evenementen
Een brug tussen scholen en verenigingen om zo de doorstroom van de jeugd naar de club te bevorderen. 

Dat was acht jaar lang de inzet van de combinatiefunctionarissen van Rotterdam Sportsupport. Vanaf juli 

2020 stopte Rotterdam Sportsupport op basis van andere beleidskeuzes in de stad met de inzet van 

combinatiefunctionarissen per sporttak. We zijn trots op de resultaten van de afgelopen acht jaar:

Rotterdam Sportsupport blijft clubs adviseren en ondersteunen om de doorstroom van jeugd naar sport-

verenigingen en het ledenbehoud te bevorderen. Sinds juli 2020 vervullen de verenigingsconsulenten van 

Rotterdam Sportsupport deze rol. Ook blijven we de schakel tussen sportverenigingen en (activiteiten van) 

andere organisaties. Het doel: meer Rotterdammers begeleiden naar verenigingen.

kinderen kennis laten maken met Rotterdamse 
sportverenigingen

316.358

sportevenementen als 
(mede)organisator

verenigingen intensief 
ondersteund door 
combinatie-
functionarissen

100

 activiteiten/clinics

13.174
89

sport-
takken

20

Toeleiden vanuit activiteiten 
van andere organisaties

PROJECT

Het begeleiden van Rotterdammers naar sportverenigingen vanuit de activiteiten van andere organisatie doen we 

zowel op aanvraag van verenigingen die meer leden wensen als op verzoek van andere organisaties.
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+ Meer informatie

+ Over dit project

https://www.rotterdamsportsupport.nl/actueel/rotterdam-sportsupport-neemt-afscheid-van-combinatiefunctionarissen
https://www.rotterdamsportsupport.nl/project/toeleiden-via-andere-organisaties/


Uitgelicht

Museum Rotterdam
Met de expositie GIRLPOWER richtte Museum Rotterdam zich onder andere op de jeugdige bezoeker. Zij konden 

zich na het museumbezoek inschrijven voor een proeftraining van één of meerdere sporten naar keuze. Rotterdam 

Sportsupport begeleidde hen naar een passende vereniging in de buurt.

 27 kinderen kennis laten maken met een Rotterdamse sportvereniging

 53 volwassenen kennis laten maken met een Rotterdamse sportvereniging

 In 25 sporten hebben we Rotterdammers gekoppeld aan 38 verenigingen



Beweegcoach

Rotterdam Sport op Maat

PROJECT

PROJECT

Een eenvoudige manier om Rotterdammers met een afstand tot bewegen weer op gang te brengen en houden. 

Dat is de insteek van het platform Beweercoach.nl dat Rotterdam Sportsupport in 2020 lanceerde. Via dit 

platform kan iedere zorgprofessional een cliënt met één muisklik aan een geschikte en leuke beweegles in de 

buurt helpen. Daarmee dragen we bij aan het gezondheidsbeleid van de stad. Met het servicepunt Beweegcoach 

ondersteunen we deelnemers, professionals en verenigingen bij aanmeldingen, informatie en andere vragen.

 26 beweegaanbieders met 49 activiteiten

 59 mensen doorverwezen naar passend aanbod

 68 professionals ondersteund

Er is altijd een sport en vereniging die bij je past, dus ook als je een visuele, auditieve, verstandelijke of andere 

uitdaging hebt. Samen met verenigingen en partners verlaagt Rotterdam Sportsupport de drempels voor deze 

groep. Inclusie is hierbij het uitgangspunt.

clubs met aangepast 
aanbod, waarvan er 
12 op platform 
Beweegcoach staan

64
clubs met aangepast 
aanbod gecontacteerd

Met

45 keer ondersteuning 
geboden bij implementatie 
en verbetering van 
aangepast sportaanbod

8
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+ Over dit project

+ Over dit project

Ga naar de website Beweegcoach.nl

Laat je verder inspireren

http://www.beweegcoach.nl
https://www.rotterdamsportsupport.nl/project/beweegcoach/
https://www.rotterdamsportsupport.nl/project/rotterdam-sport-op-maat/
http://www.beweegcoach.nl
https://www.rotterdamsportsupport.nl/actueel/sporten-en-bewegen-is-voor-iedereen-we-laten-dit-graag-zien


Beweegplus
PROJECT

Wekelijks een uurtje bewegen, ontspannen, aan je gezondheid werken én vooral plezier maken! Dat is de insteek 

van Beweegplus. Rotterdam Sportsupport helpt sportverenigingen bij activiteiten die gericht zijn op Rotterdam-

mers die nu (nog) niet of nauwelijks bewegen.

 9 beweegpluslocaties

 221 deelnemers beweegpluslocaties

 22 mensen in beweging via zorgverzekeraar VGZ

Uitgelicht

Aafje in beweging
Door de samenwerking tussen Aafje en Rotterdam Sportsupport kunnen medewerkers van Aafje terecht bij de 

beweegplusactiviteiten van Rotterdamse verenigingen. Een win-winsituatie voor beide partijen: Aafje zorgt voor 

vitaliteit van haar personeel terwijl sportverenigingen een nieuwe doelgroep aan zich kunnen binden.
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+ Over dit project

https://www.rotterdamsportsupport.nl/project/beweegplus/


Samen het 
verschil maken?

Rotterdam Sportsupport 
in de regio

We boeken met sport en bewegen ook mooie resultaten buiten de sport. Zo werken we met 

Aafje in Beweging aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, met Beweegplus en 

Beweegcoach aan vitale Rotterdammers en met Pedagoog op de Club en Vamos.010 aan 

kansrijke jeugd en jongeren. Benieuwd hoe wij met sport en verenigen effectief invulling 

kunnen geven aan jouw uitdaging? Neem contact op met ons op!

Met de kennis en kunde op het gebied van verenigingsondersteuning is Rotterdam 

Sportsupport ook buiten Rotterdam van betekenis. In 2020 hebben we dit gedaan in 

opdracht van de gemeente Vlaardingen en Schiedam en de Rabobank. In opdracht van 

NOC*NSF zijn we adviseur lokale sport en regionale verbinder in de regio Rijnmond.

 BUITEN ROTTERDAM 

+ Meer informatie

https://www.rotterdamsportsupport.nl/samenwerken/verbinder-in-de-regio


 ‘Ik spreek onze enorme waardering 

uit voor het werk dat alle sport-

verenigingen en partners in 2020 

verzet hebben. Laten we samen 

van 2021, ondanks geldende 

richtlijnen, een betekenisvol 

sportjaar maken!’

— Gert-Jan Lammens. Directeur Rotterdam Sportsupport

rotterdamsportsupport.nl Kampioen in verenigen

Rotterdam Sportsupport

Olympiaweg 10 (Green Stand)

3077 AL, Rotterdam

kvk: 243338957

010 - 24 29 315

info@rotterdamsportsupport.nl

Bekijk ons op social media voor de laatste tips en actualiteiten.

http://rotterdamsportsupport.nl
https://nl.linkedin.com/company/rotterdam-sportsupport
https://www.facebook.com/sportsupport/
https://twitter.com/RdSportsupport?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/rdsportsupport/
mailto:info%40rotterdamsportsupport.nl?subject=

