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1. ZOEKTERMEN 

Google Scholar Resultaten 
Sport Consumers  308.000  
Consumers Sportclubs 3.510 
Consumer Behaviour 1.870.000 
Volunteerism  64.400 
Motivations of Volunteers 318.000 
Participation of volunteers sportclubs 2.800 
Participation Level Sport 1.250.000 
Members typologie sportclubs 765 
Sportclubs 14.600 
Changes sportclubs 7.410 
Members commitment 2.410.000 
Consumentisme in sportclubs  56 
 
Consumentisme  1.100 
Consumentisme sportverenigingen 60 
Consumentengedrag 2.610 
leden typologie 6.760 
Participatie vrijwilligerswerk 6.960 
Participatie vrijwilligerswerk 
sportverenigingen 

893 

Vrijwilligers motieven 4.770 
Sportverenigingen 2.040 
Veranderingen sportverenigingen 2.060 
Ontwikkelingen sportverenigingen 1.760 
Betrokkenheid  4.700 
Betrokkenheid leden 21.100 
  
HBO-kennisbank Publicaties 
Vrijwilligers motieven 8 
Betrokkenheid leden 22 
Sportverenigingen 87 
Consumentengedrag 110 
Veranderingen sportverenigingen 6 
type leden 7 
Participatie 583 
Participatieniveau 16 
Sportparticipatie 28 
 

 

 

 

 

  



2. FIGUREN 

 

  

Figuur 2. Behoefte hiërarchie Maslow 

 

  
 

Figuur 3: Oriëntatierichtingen binnen sportverenigingen (Boessenkool et al. 2011). 
 

 

Figuur 4. Aandeel vrijwilliger naar leeftijd 2012/2013 (Bron: CBS)  



 

Figuur 5. Aandeel vrijwilliger naar opleidingsniveau 2012/2013 (Bron: CBS) 
 

3. HYPOTHESES 

Motieven lidmaatschap 
Niveau 3 (Sociale participatie) (H1.1a) Hoe hoger er op motief 

niveau3 (sociale participatie) van 
de behoefte hiërarchie van Maslow 
voor lidmaatschap gescoord 
wordt, des te hoger is het 
participatieniveau voor 
vrijwilligerswerk. 
 
(H1.1b) Hoe lager er op motief 
niveau3 (sociale participatie) van 
de behoefte hiërarchie van Maslow 
voor lidmaatschap gescoord 
wordt, des te lager is 
participatieniveau voor 
vrijwilligerswerk. 

Sub paragraaf 2.3.3 

Niveau 4 (Erkenning en 
waardering) 

(H1.2a) Hoe hoger er op motief 
niveau4 (Erkenning en waardering) 
van de behoefte hiërarchie van 
Maslow voor lidmaatschap 
gescoord wordt, des te hoger is het 
participatieniveau voor 
vrijwilligerswerk. 
 
(H1.2b) Hoe lager er op motief 
niveau4 (Erkenning en waardering) 
van de behoefte hiërarchie van 
Maslow voor lidmaatschap 
gescoord wordt, des te lager is 
participatieniveau voor 
vrijwilligerswerk. 

Sub paragraaf 2.3.3 

Niveau 5 (Zelfontwikkeling) (H1.3a) Hoe hoger er op motief 
niveau5 (zelfontwikkeling) van de 
behoefte hiërarchie van Maslow 
voor lidmaatschap gescoord 
wordt, des te hoger is het 

Sub paragraaf 2.3.3 



participatieniveau voor 
vrijwilligerswerk. 
 
(H1.3b) Hoe lager er op motief 
niveau5 (zelfontwikkeling) van de 
behoefte hiërarchie van Maslow 
voor lidmaatschap gescoord 
wordt, des te lager is 
participatieniveau voor 
vrijwilligerswerk. 

Perspectief Sportvereniging 
Verenigingsperspectief (H2.1a) Leden die hoog scoren op 

verenigingsperspectief zullen een 
hoger participatieniveau voor 
vrijwilligerswerk hebben. 
 
(H2.1b) Leden die laag scoren op 
verenigingsperspectief zullen een 
lager  participatieniveau voor 
vrijwilligerswerk hebben. 

Sub paragraaf 2.4.7 

Beleidsperspectief (H2.2a) Leden die hoog scoren op 
beleidsperspectief zullen een hoger  
participatieniveau voor 
vrijwilligerswerk hebben. 
 
(H2.2b) Leden die laag scoren op 
beleidsperspectief zullen een lager  
participatieniveau voor 
vrijwilligerswerk hebben. 

Sub paragraaf 2.4.7 

Persoonskenmerken 
Leeftijd (H3.1a) De oudere leden van de 

vereniging zullen een hoger 
participatieniveau voor 
vrijwilligerswerk hebben. 
 
(H3.1b) De jongere leden van de 
vereniging zullen een lager 
participatieniveau voor 
vrijwilligerswerk hebben. 

Sub paragraaf 2.5.6 

Geslacht (H3.2a) Mannen zullen een hoger 
participatieniveau voor 
vrijwilligerswerk hebben dan 
vrouwen. 
 
(H3.2b) Vrouwen zullen een hoger 
participatieniveau voor 
vrijwilligerswerk hebben dan 
mannen. 

Sub paragraaf 2.5.6 

Werkstatus (H3.3a) Leden met een baan zullen 
hoger scoren op participatieniveau 
voor vrijwilligerswerk dan leden 
zonder een baan.  
 
(H3.3b) Leden met een baan zullen 
lager scoren op participatieniveau 

Sub paragraaf 2.5.6 



voor vrijwilligerswerk dan mensen 
zonder een baan. 

Opleiding (H3.4a) Hoger opgeleide zullen 
hoger scoren op participatieniveau 
voor vrijwilligerswerk dan lager 
opgeleide. 
 
(H3.4b) Lager opgeleide zullen 
hoger scoren op participatieniveau 
voor vrijwilligerswerk dan hoger 
opgeleide.  
 

Sub paragraaf 2.5.6 

Sociale status (H3.5a) Leden met een relatie 
zullen hoger scoren op 
participatieniveau voor 
vrijwilligerswerk. 
 
(H3.5b) Leden zonder relatie zullen 
hoger scoren op participatieniveau 
voor vrijwilligerswerk.  

Sub paragraaf 2.5.6 

Betrokkenheid 
Affectief (H4.1a) Hoe hoger de score van 

een lid op affectieve 
betrokkenheid, hoe hoger het 
participatieniveau voor 
vrijwilligerswerk. 
 
(H4.1b) Hoe lager de score van een 
lid op affectieve betrokkenheid, 
hoe lager het participatieniveau 
voor vrijwilligerswerk. 

Sub paragraaf 2.6.4 

Continuïteit (H4.2a) Hoe hoger de score van 
een lid op 
continuïteitsbetrokkenheid, hoe 
hoger het participatieniveau voor 
vrijwilligerswerk. 
(H4.2b) Hoe lager de score van een 
lid op continuïteitsbetrokkenheid, 
hoe lager het participatieniveau 
voor vrijwilligerswerk. 

Sub paragraaf 2.6.4 

Normatief (H4.3a) Hoe hoger de score van 
een lid op normatieve 
betrokkenheid, hoe hoger het 
participatieniveau voor 
vrijwilligerswerk. 
 
(H4.4b) Hoe lager de score van een 
lid op normatieve betrokkenheid, 
hoe lager het participatieniveau 
voor vrijwilligerswerk. 

Sub paragraaf 2.6.4 

 

 

  



4. OPERATIONALISATIE 

Variabele  Schaal Indicator (vraag/ stelling)  
Motieven voor 
lidmaatschap 

Niveau 3 (sociale 
participatie) 

Ik ben lid van mijn sportvereniging 
omdat … 

 ,  1. Ik afhankelijk ben van de 
verenigingsfaciliteiten/ 
aanbod. 

  2. Sporten met andere mensen 
leuk is. 

  3. het ontspannend is. 
  4. ik graag oprecht betrokken bij 

een vereniging wil zijn. 
  5. dit een goede manier is om 

andere te helpen. 
  6. ik zo sociale contacten kan 

maken. 
  7. Ik ben lid vanwege de 

vereniging zelf. 
 Niveau 4 (Erkenning 

en waardering)  
 

  1. binnen een vereniging  ik goed 
mijn sterke en zwakke punten 
kan ontdekken. 

  2. ik op deze manier meer 
zelfvertrouwen kan krijgen. 

  3. onderdeel uitmaken van een 
vereniging mij een goed gevoel 
geeft. 

 Niveau 5 
(Zelfontwikkeling)  

 

  1. mijn sport alleen in 
verenigingsverband te 
beoefenen is. 

  2. het vrijwilligerswerk binnen de 
vereniging mij veel kan leren. 

  3. ik zo een beter inzicht krijg in 
de werkzaamheden er allemaal 
binnen een vereniging moeten 
gebeuren. 

  4. dit mij met verschillende type 
mensen leert omgaan. 

  5. vrijwilligerswerk binnen een 
vereniging goed staat op mijn 
C.V. 

  6. ik zo contacten kan leggen voor 
mijn carrière. 

Perspectief 
Sportvereniging 

Verenigingsperspectief  

  1. Sociale activiteiten zijn niet 
belangrijk binnen het aanbod 
van mijn vereniging. 



  2. Ik heb zelf een bijdrage aan het 
aanbod wat de sportvereniging 
mij te bieden heeft. 

  3. Ieder lid zou beschikbaar 
moeten zijn voor 
vrijwilligerswerkzaamheden. 

  4. Vrijwilligers zouden geen 
beloning hoeven krijgen voor 
het verrichten van 
werkzaamheden. 

  5. Naast sporten is gezelligheid 
het belangrijkste binnen de 
vereniging. 

  6. Het organiseren van 
nevenactiviteiten is minder 
belangrijk. 

  7. De vereniging moet uitsluitend 
met vrijwilligers werken. 

  8. Het opruimen na activiteiten is 
mede mijn 
verantwoordelijkheid. 

 Beleidsperspectief  
  1. Het is voor mij niet belangrijk 

op de hoogte te zijn over wat 
voor vrijwilligerswerk er 
allemaal is. 

  2. Het werk voor de vereniging 
mag door betaald personeel 
worden gedaan. 

  3. Er zouden geen verplichte 
werkzaamheden binnen de 
vereniging mogen bestaan. 

  4. Er moet een goede 
communicatie tussen het 
bestuur en de leden zijn. 

  5. Voor het in goede staat houden 
van de materialen ben ik niet 
mede verantwoordelijk. 

  6. Tijdens verenigingsactiviteiten 
ben ik niet mede 
verantwoordelijk voor de 
veiligheid. 

  7. Er moeten voldoende 
communicatiemiddelen binnen 
mijn vereniging zijn, zoals een 
clubblad, website, Facebook,..... 

  8. Er moet voldoende ruimte zijn 
om spullen op te slaan. 

Persoonskenmerken Leeftijd Wat is uw leeftijd? 
 Geslacht Wat is uw geslacht? 
 Religie Bent u religieus?  
 Status Doet u op dit moment 



vrijwilligerswerk vrijwilligerswerk voor de vereniging? 
 Wens 

vrijwilligerswerk 
Zou u vrijwilligerswerk willen doen? 

 Werkstatus Studeert u, werkt u of bent u werkloos? 
 Opleiding Opleidingsniveau? 
 Sociale status Wat is voor u van toepassing? 
 Woonafstand  Hoever woont u van de vereniging in 

kilometers? 
 Ervaring woonafstand U ervaart uw woonafstand tot de 

sportvereniging als: 
Betrokkenheid Affectief  
  1. Ik wil zolang mogelijk bij deze 

sportvereniging blijven. 
 
Ik zou graag mijn hele leven bij deze 
sportvereniging blijven. 

  2. De problemen binnen de 
vereniging raken mij persoonlijk. 

 
Ik ervaar de problemen van de 
sportvereniging als mijn eigen 
problemen. 

  3. Ik voel me thuis bij deze 
sportvereniging 

 
Ik voel me emotioneel gehecht aan deze 
sportvereniging. 

  4. Ik voel me als ‘een deel van de 
familie’ in deze 
sportvereniging. 

  5. Deze sportvereniging betekent 
veel voor mij. 

 Continuïteit  
  1. Ik blijf lid omdat de vereniging 

niet zonder mij kan, niet omdat 
ik zelf zo graag lid wil blijven.  

 
Ik blijf bij deze sportvereniging omdat dit 
noodzakelijk is, niet omdat ik dit zo graag 
wil. 

  2. Ik zou het moeilijk vinden om 
weg te gaan bij de 
sportvereniging, ook al zou ik dat 
willen. 

 
Het zou voor mij moeilijk zijn om weg te 
gaan bij deze sportvereniging, ook al zou 
ik dat willen. 



  3. Er zou te veel in mijn leven 
verstoord worden als ik nu weg 
zou gaan bij deze 
sportvereniging. 

  4. Ik blijf lid van mijn vereniging 
omdat ik geen andere 
sportvereniging ken waar ik mijn 
sport ook kan uitoefenen. 

 
Ik heb het gevoel dat ik te weinig andere 
opties heb om weg te gaan bij deze 
sportvereniging. 

  5. Als ik niet zoveel van mijzelf in 
deze vereniging had 
geïnvesteerd, zou ik weggaan. 

 Normatief  
  1. Ik vind dat ik het aan mijn 

sportvereniging verplicht ben 
om lid te blijven. 

  2. Als het aan mij lag ging ik weg bij 
mijn sportvereniging, maar dat 
zou niet eerlijk zijn tegenover de 
vereniging.  

 
  3. Zelfs wanneer het in mijn 

voordeel was, zou het niet 
rechtvaardig zijn de 
sportvereniging te verlaten. 

  4. De sportvereniging heeft mijn 
loyaliteit verdiend. 

  5. Ik heb veel te danken aan deze 
sportvereniging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. UITNODIGINSMAIL 

 

Geacht lid ……………….. (Betreffende sportvereniging),  
 
Tijden veranderen en mensen ook. Voor sportverenigingen is het daarom lastig te weten hoe 
leden tegenover hun sportvereniging staan. Met dit onderzoek help je ………….. (Betreffende 
sportvereniging) meer inzicht te krijgen in wat voor haar leden de gewenste situatie is en hoe jij 
als lid betrokken wil zijn. Dit is belangrijk want, op deze manier kan …………….. (Betreffende 
sportvereniging) meer aan jou wensen en behoeften gaan voldoen. 
 
Iedereen die meedoet maakt kans op een Kaasproeverij van Kaashandel de Wit ter waarde van 
35 euro. Dus vul de enquête voor eind februari in en wie weet ben jij in de maand maart aan het 
genieten van de specialiteiten van Kaashandel de Wit! LET OP! Als je kans wil maken moet je 
achteraf van de laatste pagina een print screen of foto van de vragenlijst kunnen aantonen, om te 
bewijzen dat je hebt deelgenomen aan het onderzoek. Zo blijven de gegeven antwoorden 
anoniem en kan Watersport Nijmegen onder alle respondenten een prijs verloten. 
 
Het invullen van de enquête zal maximaal 10 minuten duren. Je blijft geheel anoniem. Dit houdt 
in dat de antwoorden niet naar jou zijn terug te herleiden.  
 
Om de enquête te starten klik dan op de volgende link:  

http://www.thesistools.com/web/?id=449514 (Elke deelnemende sportvereniging had 
een unieke link) 
 
 
Hartelijke bedankt! 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
 
Het bestuur van …………………… (Betreffende sportvereniging) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. HERRINERINGSMAIL 

 

Geacht lid ……………. (Betreffende sportvereniging), 
 
Denkt u nog aan het invullen van de enquête. Als u dit al gedaan heeft, kunt u deze mail als niet 
verzonden beschouwen. Met dit onderzoek help je ………… (Betreffende sportvereniging) meer 
inzicht te krijgen in wat voor haar leden de gewenste situatie is en hoe jij als lid betrokken wil 
zijn. Dit is belangrijk want, op deze manier kan ………… (Betreffende sportvereniging)  meer aan 
jou wensen en behoeften gaan voldoen. 
 
Iedereen die meedoet maakt kans op een Kaasproeverij van Kaashandel de Wit ter waarde van 
35 euro. Dus vul de enquête voor eind februari in en wie weet ben jij in de maand maart aan het 
genieten van de specialiteiten van Kaashandel de Wit! LET OP! Als je kans wil maken moet je 
achteraf van de laatste pagina een printscreen of foto van de vragenlijst kunnen aantonen, om te 
bewijzen dat je hebt deelgenomen aan het onderzoek. Zo blijven de gegeven antwoorden 
anoniem en kan Watersport Nijmegen onder alle respondenten een prijs verloten. 
 
Het invullen van de enquête zal maximaal 10 minuten duren. Je blijft geheel anoniem. Dit houdt 
in dat de antwoorden niet naar jou zijn terug te herleiden.  
 
Om de enquête te starten klik dan op de volgende link:  

http://www.thesistools.com/web/?id=449515 ( Elke deelnemende sportvereniging had 
een unieke link) 
 
 
Hartelijke bedankt! 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
 
Het bestuur van …………. (Betreffende sportvereniging) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7. ENQUÊTE  

Vraagn
r 

Vraag Antwoord  

 Persoonskenmerken   
1.  Bij welke vereniging bent u lid? o N.S.R.V. Phocas 

o N.K.S.V. de Batavier 
o N.S.S.V. Aeolus 
o N.R.V. De Waal 
o N.S.Z.V. De Loefbijter 
o T.V. Cerberus 

 

2.  Wat is uw geslacht? o Man 
o Vrouw 

 

3.  Wat is uw leeftijd?   
4.  Doet u op dit moment vrijwilligerswerk 

voor de vereniging? 
o Nee 
o Soms (ga naar vraag 6) 
o Ja, structureel (ga naar vraag 6) 

 

5.  Zou u vrijwilligerswerk willen doen? o Nee  
o Soms  
o Ja, structureel 

 

Ik ben lid van mijn sportvereniging omdat … 
6.  mijn sport alleen in verenigingsverband 

te beoefenen is. 
o Helemaal oneens 
o Oneens 
o Niet oneens/ niet mee 

eens 
o Mee eens  
o Helemaal mee eens 

(Maslow niveau5) 
Motief 
Sportparticipatie 

7.  Ik afhankelijk ben van de 
verenigingsfaciliteiten/ aanbod. 

o Helemaal oneens 
o Oneens 
o Niet oneens/ niet mee 

eens 
o Mee eens  
o Helemaal mee eens 

(Maslow niveau5) 
Motief 
Sportparticipatie 

8.  Sporten met andere mensen leuk is. o Helemaal oneens 
o Oneens 
o Niet oneens/ niet mee 

eens 
o Mee eens  
o Helemaal mee eens 

(Maslow niveau3), 
Volunteer Functions 
Inventory (Sociaal) 

9.  Het vrijwilligerswerk binnen de 
vereniging mij veel kan leren. 

o Helemaal oneens 
o Oneens 
o Niet oneens/ niet mee 

eens 
o Mee eens  
o Helemaal mee eens 

(Maslow (Maslow 
niveau5), 
Volunteer Functions 
Inventory (Leren) 

10.  ik zo een beter inzicht krijg in de 
werkzaamheden er allemaal binnen een 
vereniging moeten gebeuren. 

o Helemaal oneens 
o Oneens 
o Niet oneens/ niet mee 

eens 
o Mee eens  
o Helemaal mee eens 

(Maslow niveau5), 
Volunteer Functions 
Inventory (Leren) 
 
 
 
 



11.  Dit mij met verschillende type mensen 
leert omgaan. 

o Helemaal oneens 
o Oneens 
o Niet oneens/ niet mee 

eens 
o Mee eens  
o Helemaal mee eens 

(Maslow niveau3,5), 
Volunteer Functions 
Inventory (Leren) 

12.  binnen een vereniging  ik goed mijn 
sterke en zwakke punten kan 
ontdekken. 

o Helemaal oneens 
o Oneens 
o Niet oneens/ niet mee 

eens 
o Mee eens  
o Helemaal mee eens 

(Maslow niveau4), 
Volunteer Functions 
Inventory (Leren) 

13.  het ontspannend is. o Helemaal oneens 
o Oneens 
o Niet oneens/ niet mee 

eens 
o Mee eens  
o Helemaal mee eens 

(Maslow Niveau3), 
Volunteer Functions 
Inventory 
(Zelfbescherming) 

14.  ik graag oprecht betrokken bij een 
vereniging wil zijn. 

o Helemaal oneens 
o Oneens 
o Niet oneens/ niet mee 

eens 
o Mee eens  
o Helemaal mee eens 

(Maslow niveau3), 
Volunteer Functions 
Inventory (Waarden) 

15.  Dit een goede manier is om andere te 
helpen. 

o Helemaal oneens 
o Oneens 
o Niet oneens/ niet mee 

eens 
o Mee eens  
o Helemaal mee eens 

(Maslow niveau3), 
Volunteer Functions 
Inventory (Waarden) 

16.  Ik zo sociale contacten kan maken. o Helemaal oneens 
o Oneens 
o Niet oneens/ niet mee 

eens 
o Mee eens  
o Helemaal mee eens 

(Maslow niveau3), 
Volunteer Functions 
Inventory (Sociaal) 

17.  ik op deze manier meer zelfvertrouwen 
kan krijgen. 

o Helemaal oneens 
o Oneens 
o Niet oneens/ niet mee 

eens 
o Mee eens  
o Helemaal mee eens 

(Maslow nivaue4), 
Volunteer Functions 
Inventory 
(Zelfbevestiging) 

18.  Onderdeel uitmaken van een vereniging 
mij een goed gevoel geeft. 

o Helemaal oneens 
o Oneens 
o Niet oneens/ niet mee 

eens 
o Mee eens  
o Helemaal mee eens 

(Maslow niveau4), 
Volunteer Functions 
Inventory 
(Zelfbevestiging) 

19.  vrijwilligerswerk binnen een 
vereniging goed staat op mijn C.V. 

o Helemaal oneens 
o Oneens 
o Niet oneens/ niet mee 

eens 
o Mee eens  

(Maslow niveau5), 
Volunteer Functions 
Inventory (Carrière) 



o Helemaal mee eens 
20.  ik zo contacten kan leggen voor mijn 

carrière.  
o Helemaal oneens 
o Oneens 
o Niet oneens/ niet mee 

eens 
o Mee eens  
o Helemaal mee eens 

(Maslow niveau5), 
Volunteer Functions 
Inventory (Carrière) 

21.  Ik ben lid vanwege de vereniging zelf. o Helemaal oneens 
o Oneens 
o Niet oneens/ niet mee 

eens 
o Mee eens  
o Helemaal mee eens 

(Maslow niveau5), 
Volunteer Functions 
Inventory (Sociaal) 

Over uw sportvereniging 
22.  Sociale activiteiten zijn niet belangrijk 

binnen het aanbod van mijn vereniging. 
o Helemaal oneens 
o Oneens 
o Niet oneens/ niet mee 

eens 
o Mee eens  
o Helemaal mee eens 

Meten mening 
Aanbod 
Verenigings-
perspectief 

23.  Ik heb zelf een bijdrage aan het aanbod 
wat de sportvereniging mij te bieden 
heeft. 

o Helemaal oneens 
o Oneens 
o Niet oneens/ niet mee 

eens 
o Mee eens  
o Helemaal mee eens 

Meten mening 
Aanbod 
Verenigings-
perspectief  

24.  Het is voor mij niet belangrijk op de 
hoogte te zijn over wat voor 
vrijwilligerswerk er allemaal is. 

o Helemaal oneens 
o Oneens 
o Niet oneens/ niet mee 

eens 
o Mee eens  
o Helemaal mee eens 

Meten mening 
Aanbod 
Beleidsperspectie
f  

(Functioneren Sportvereniging) Wat vindt u van de volgende stellingen? 
25.  Ieder lid zou beschikbaar moeten zijn 

voor vrijwilligerswerkzaamheden. 
o Helemaal oneens 
o Oneens 
o Niet oneens/ niet mee 

eens 
o Mee eens  
o Helemaal mee eens 

Meten mening 
Functioneren 
Verenigings-
perspectief 

26.  Vrijwilligers zouden geen beloning 
hoeven krijgen voor het verrichten van 
werkzaamheden. 

o Helemaal oneens 
o Oneens 
o Niet oneens/ niet mee 

eens 
o Mee eens  
o Helemaal mee eens 

Meten mening 
Functioneren 
Verenigings-
perspectief 

27.  Het werk voor de vereniging mag door 
betaald personeel worden gedaan. 

o Helemaal oneens 
o Oneens 
o Niet oneens/ niet mee 

eens 
o Mee eens  
o Helemaal mee eens 

Meten mening 
Functioneren 
Beleids-
perspectief 

28.  Er zouden geen verplichte 
werkzaamheden binnen de vereniging 

o Helemaal oneens 
o Oneens 

Meten mening 
Functioneren 



mogen bestaan. o Niet oneens/ niet mee 
eens 

o Mee eens  
o Helemaal mee eens 

Beleids-
perspectief 

29.  De wensen en behoeften van leden 
moeten centraal staan. 
 
 
 

o Helemaal oneens 
o Oneens 
o Niet oneens/ niet mee 

eens 
o Mee eens  
o Helemaal mee eens 

Meten mening 
Functioneren 
Markt- 
perspectief 

(Strategie en beleid Sportvereniging) Wat vindt u van de volgende stellingen? 
30.  Binnen de vereniging moeten de 

functies, taken en 
verantwoordelijkheden voor alle 
vrijwilligers duidelijk zijn. 

o Helemaal oneens 
o Oneens 
o Niet oneens/ niet mee 

eens 
o Mee eens  
o Helemaal mee eens 

 

31.  Het bestuur hoeft niet alles te weten 
wat er speelt onder haar leden. 

o Helemaal oneens 
o Oneens 
o Niet oneens/ niet mee 

eens 
o Mee eens  
o Helemaal mee eens 

 

(Cultuur en sfeer) Wat vindt u van de volgende stellingen? 
32.  Naast sporten is gezelligheid het 

belangrijkste binnen de vereniging. 
o Helemaal oneens 
o Oneens 
o Niet oneens/ niet mee 

eens 
o Mee eens  
o Helemaal mee eens 

 

33.  Het organiseren van nevenactiviteiten 
is minder belangrijk. 

o Helemaal oneens 
o Oneens 
o Niet oneens/ niet mee 

eens 
o Mee eens  
o Helemaal mee eens 

 

34.  Er moet een goede communicatie 
tussen het bestuur en de leden zijn. 

o Helemaal oneens 
o Oneens 
o Niet oneens/ niet mee 

eens 
o Mee eens  
o Helemaal mee eens 

 

(Organisatie en Kader) Wat vindt u van de volgende stellingen? 
35.  De vereniging moet uitsluitend met 

vrijwilligers werken. 
o Helemaal oneens 
o Oneens 
o Niet oneens/ niet mee 

eens 
o Mee eens  
o Helemaal mee eens 

 

36.  Het sportaanbod moet verzorgd 
worden door gediplomeerde trainers 
en coaches. 

o Helemaal oneens 
o Oneens 
o Niet oneens/ niet mee 

eens 

 



o Mee eens  
o Helemaal mee eens 

37.  Er moet een vertrouwenspersoon zijn 
om mee te kunnen praten. 

o Helemaal oneens 
o Oneens 
o Niet oneens/ niet mee 

eens 
o Mee eens  
o Helemaal mee eens 

 

(Accommodatie) Wat vindt u van de volgende stellingen? 
38.  Het opruimen na activiteiten is mede 

mijn verantwoordelijkheid. 
o Helemaal oneens 
o Oneens 
o Niet oneens/ niet mee 

eens 
o Mee eens  
o Helemaal mee eens 

 

39.  Voor het in goede staat houden van de 
materialen ben ik niet mede 
verantwoordelijk. 

o Helemaal oneens 
o Oneens 
o Niet oneens/ niet mee 

eens 
o Mee eens  
o Helemaal mee eens 

 

40.  Tijdens verenigingsactiviteiten ben ik 
niet mede verantwoordelijk voor de 
veiligheid. 

o Helemaal oneens 
o Oneens 
o Niet oneens/ niet mee 

eens 
o Mee eens  
o Helemaal mee eens 

 

 
41.  Er moeten voldoende 

communicatiemiddelen binnen mijn 
vereniging zijn, zoals een clubblad, 
website, Facebook,..... 

o   

42.  De accommodatie hoeft niet modern te 
zijn. 

o   

43.  Er moet voldoende ruimte zijn om 
spullen op te slaan. 

o   

Betrokkenheid (Affectief) 
44.  Ik wil zolang mogelijk bij deze 

sportvereniging blijven. 
 
Ik zou graag mijn hele leven bij deze 
sportvereniging blijven. 

A. in zeer zwakke mate 
op mij van toepassing 

B. in zwakke mate op mij 
van toepassing 

C. middelmatig op mij 
van toepassing  

D. in sterke mate op mij 
van toepassing 

E. in zeer sterke mate op 
mij van toepassing 

 

45.  De problemen binnen de vereniging 
raken mij persoonlijk. 
 
Ik ervaar de problemen van de 
sportvereniging als mijn eigen 
problemen. 

A. in zeer zwakke mate 
op mij van toepassing 

B. in zwakke mate op mij 
van toepassing 

C. middelmatig op mij 
van toepassing  

 



D. in sterke mate op mij 
van toepassing 

E. in zeer sterke mate op 
mij van toepassing 

46.  Ik voel me thuis bij deze 
sportvereniging 
 
Ik voel me emotioneel gehecht aan deze 
sportvereniging. 

A. in zeer zwakke mate 
op mij van toepassing 

B. in zwakke mate op mij 
van toepassing 

C. middelmatig op mij 
van toepassing  

D. in sterke mate op mij 
van toepassing 

E. in zeer sterke mate op 
mij van toepassing 

 

47.  Ik voel me als ‘een deel van de familie’ 
in deze sportvereniging. 

A. in zeer zwakke mate 
op mij van toepassing 

B. in zwakke mate op mij 
van toepassing 

C. middelmatig op mij 
van toepassing  

D. in sterke mate op mij 
van toepassing 

E. in zeer sterke mate op 
mij van toepassing 

 

48.  Deze sportvereniging betekent veel 
voor mij. 

A. in zeer zwakke mate 
op mij van toepassing 

B. in zwakke mate op mij 
van toepassing 

C. middelmatig op mij 
van toepassing  

D. in sterke mate op mij 
van toepassing 

E. in zeer sterke mate op 
mij van toepassing 

 

Betrokkenheid (Continuïteit) 
49.  Ik blijf lid omdat de vereniging niet 

zonder mij kan, niet omdat ik zelf zo 
graag lid wil blijven.  
 
Ik blijf bij deze sportvereniging omdat 
dit noodzakelijk is, niet omdat ik dit zo 
graag wil. 

A. in zeer zwakke mate 
op mij van toepassing 

B. in zwakke mate op mij 
van toepassing 

C. middelmatig op mij 
van toepassing  

D. in sterke mate op mij 
van toepassing 

E. in zeer sterke mate op 
mij van toepassing 

 

50.  Ik zou het moeilijk vinden om weg te 
gaan bij de sportvereniging, ook al zou 
ik dat willen. 
 
Het zou voor mij moeilijk zijn om weg 
te gaan bij deze sportvereniging, ook al 

A. in zeer zwakke mate 
op mij van toepassing 

B. in zwakke mate op mij 
van toepassing 

C. middelmatig op mij 
van toepassing  

 



zou ik dat willen. D. in sterke mate op mij 
van toepassing 

E. in zeer sterke mate op 
mij van toepassing 

51.  Er zou te veel in mijn leven verstoord 
worden als ik nu weg zou gaan bij deze 
sportvereniging. 

A. in zeer zwakke mate 
op mij van toepassing 

B. in zwakke mate op mij 
van toepassing 

C. middelmatig op mij 
van toepassing  

D. in sterke mate op mij 
van toepassing 

E. in zeer sterke mate op 
mij van toepassing 

 

52.  Ik blijf lid van mijn vereniging omdat ik 
geen andere sportvereniging ken waar 
ik mijn sport ook kan uitoefenen. 
 
Ik heb het gevoel dat ik te weinig 
andere opties heb om weg te gaan bij 
deze sportvereniging. 

A. in zeer zwakke mate 
op mij van toepassing 

B. in zwakke mate op mij 
van toepassing 

C. middelmatig op mij 
van toepassing  

D. in sterke mate op mij 
van toepassing 

E. in zeer sterke mate op 
mij van toepassing 

 

53.  Als ik niet zoveel van mijzelf in deze 
vereniging had geïnvesteerd, zou ik 
weggaan. 

A. in zeer zwakke mate 
op mij van toepassing 

B. in zwakke mate op mij 
van toepassing 

C. middelmatig op mij 
van toepassing  

D. in sterke mate op mij 
van toepassing 

E. in zeer sterke mate op 
mij van toepassing 

 

Betrokkenheid (Normatief) 
54.  Ik vind dat ik het aan mijn 

sportvereniging verplicht ben om lid te 
blijven. 

A. in zeer zwakke mate 
op mij van toepassing 

B. in zwakke mate op mij 
van toepassing 

C. middelmatig op mij 
van toepassing  

D. in sterke mate op mij 
van toepassing 

E. in zeer sterke mate op 
mij van toepassing 

 

55.  Als het aan mij lag ging ik weg bij mijn 
sportvereniging, maar dat zou niet 
eerlijk zijn tegenover de vereniging.  
 
 

A. in zeer zwakke mate 
op mij van toepassing 

B. in zwakke mate op mij 
van toepassing 

C. middelmatig op mij 

 



van toepassing  
D. in sterke mate op mij 

van toepassing 
E. in zeer sterke mate op 

mij van toepassing 
56.  Zelfs wanneer het in mijn voordeel was, 

zou het niet rechtvaardig zijn de 
sportvereniging te verlaten. 

A. in zeer zwakke mate 
op mij van toepassing 

B. in zwakke mate op mij 
van toepassing 

C. middelmatig op mij 
van toepassing  

D. in sterke mate op mij 
van toepassing 
in zeer sterke mate op 
mij van toepassing 

 

57.  De sportvereniging heeft mijn loyaliteit 
verdiend. 

A. in zeer zwakke mate 
op mij van toepassing 

B. in zwakke mate op mij 
van toepassing 

C. middelmatig op mij 
van toepassing  

D. in sterke mate op mij 
van toepassing 

E. in zeer sterke mate op 
mij van toepassing 

 

58.  Ik heb veel te danken aan deze 
sportvereniging. 

A. in zeer zwakke mate 
op mij van toepassing 

B. in zwakke mate op mij 
van toepassing 

C. middelmatig op mij 
van toepassing  

D. in sterke mate op mij 
van toepassing 

E. in zeer sterke mate op 
mij van toepassing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Persoonskenmerken 

59.  Hoever woont u van de vereniging in 
kilometers? 

o 0-5km 
o 5-10km 
o 10-15km 
o 15-20km 
o 20km of meer 

 

60.  U ervaart uw woonafstand tot de 
sportvereniging als: 
 
 
 
 

o Zeer goed 
o Goed 
o Neutraal 
o Slecht 
o Zeer slecht 

 

61.  Studeert u, werkt u of bent u werkloos? o Studeer 
o Werk 

 



o Werkzoekend 
o Ander, namelijk 

62.  Opleidingsniveau? o Lagere school 
o Praktijk onderwijs 
o VMBO 
o HAVO 
o VWO 
o MBO 
o HBO 
o WO 

 

63.  Wat is voor u van toepassing? o Vrijgezel 
o Relatie 
o Gehuwd 
o Anders, namelijk 

 

64.  Heeft u kinderen? o Ja 
o Nee 

 

 

8. BETROUWBAARHEIDSANALYSE 

Variabele Schaal Cronbach’s alfa 
Motieven voor lidmaatschap Niveau 3 (Sociale participatie) 0.703 

Niveau 4 (Erkenning en 
waardering) 

0.764 

Niveau 5 (Zelfontwikkeling) 0.868 
Perspectief 
Sportvereniging 

Verenigingsperspectief 0.621 
Beleidsperspectief 0.738 

Betrokkenheid Affectief 0.874 
 Continuïteit 0.658 
 Normatief 0.702 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9. CODEBOEK 

Variabele Meetniveau Label Schaalverdeling 
Persoonskenmerken    
Geslacht Nominaal Wat is uw geslacht? 1= “Man” 

2= “Vrouw” 
Leeftijd Schaal Wat is uw leeftijd? Geen 
Status 
vrijwilligerswerk 

Nominaal Doet u op dit moment 
vrijwilligerswerk voor de 
vereniging? 

1=”Nee” 
2=”Soms” 
3=”Ja, structureel” 

Wens 
vrijwilligerswerk 

Nominaal Zou u vrijwilligerswerk willen 
doen? 

1=”Nee” 
2=”Soms” 
3=”Ja, structureel” 

Werkstatus Nominaal Studeert u, werkt u of bent u 
werkloos? 

1=”Studeer” 
2=”Werk” 
3=”Werkzoekend” 
4=”Anders, namelijk” 

Opleiding Ordinaal Opleidingsniveau? 1=”Lagere school” 
2=”Praktijkonderwijs” 
3=”VMBO” 
4=”HAVO” 
5=”VWO” 
6=”MBO” 
7=”HBO” 
8=”WO” 

Sociale status Nominaal Wat is voor u van 
toepassing? 

1=”Vrijgezel” 
2=”Relatie” 
3=”Gehuwd” 
4=”Anders, namelijk” 

Woonafstand  Schaal Hoever woont u van de 
vereniging in kilometers? 

1=”0-5 km” 
2=”5-10 km” 
3=”10-15 km” 
4=”15-20 km” 
5=”20 km of meer” 

Ervaring woonafstand Ordinaal U ervaart uw woonafstand 
tot de sportvereniging als: 

1=”Zeer goed” 
2=”Goed” 
3=”Matig” 
4=”Slecht” 
5=”Zeer slecht” 

Motieven voor 
lidmaatschap 

 Ik ben lid van mijn 
sportvereniging omdat … 

 

1. M.v.l. Niveau 3 Ordinaal Ik afhankelijk ben van de 
verenigingsfaciliteiten/ 
aanbod. 

1=”In zeer zwakke mate 
op mij van toepassing” 
2=”In zwakke mate op 
mij van toepassing” 
3=”Middelmatig op mij 
van toepassing” 
4=”In sterke mate op mij 
van toepassing” 
5=”In zeer sterke mate 



op mij van toepassing” 
2. M.v.l. Niveau 3 Ordinaal Sporten met andere mensen 

leuk is. 
1=”In zeer zwakke mate 
op mij van toepassing” 
2=”In zwakke mate op 
mij van toepassing” 
3=”Middelmatig op mij 
van toepassing” 
4=”In sterke mate op mij 
van toepassing” 
5=”In zeer sterke mate 
op mij van toepassing” 

3. M.v.l. Niveau 3 Ordinaal het ontspannend is. 1=”In zeer zwakke mate 
op mij van toepassing” 
2=”In zwakke mate op 
mij van toepassing” 
3=”Middelmatig op mij 
van toepassing” 
4=”In sterke mate op mij 
van toepassing” 
5=”In zeer sterke mate 
op mij van toepassing” 

4. M.v.l. Niveau 3 Ordinaal ik graag oprecht betrokken 
bij een vereniging wil zijn. 

1=”In zeer zwakke mate 
op mij van toepassing” 
2=”In zwakke mate op 
mij van toepassing” 
3=”Middelmatig op mij 
van toepassing” 
4=”In sterke mate op mij 
van toepassing” 
5=”In zeer sterke mate 
op mij van toepassing” 

5. M.v.l. Niveau 3 Ordinaal dit een goede manier is om 
andere te helpen. 

1=”In zeer zwakke mate 
op mij van toepassing” 
2=”In zwakke mate op 
mij van toepassing” 
3=”Middelmatig op mij 
van toepassing” 
4=”In sterke mate op mij 
van toepassing” 
5=”In zeer sterke mate 
op mij van toepassing” 

6. M.v.l. Niveau 3 Ordinaal ik zo sociale contacten kan 
maken. 

1=”In zeer zwakke mate 
op mij van toepassing” 
2=”In zwakke mate op 
mij van toepassing” 
3=”Middelmatig op mij 
van toepassing” 
4=”In sterke mate op mij 
van toepassing” 
5=”In zeer sterke mate 
op mij van toepassing” 



7. M.v.l. Niveau 3 Ordinaal Ik ben lid vanwege de 
vereniging zelf. 

1=”In zeer zwakke mate 
op mij van toepassing” 
2=”In zwakke mate op 
mij van toepassing” 
3=”Middelmatig op mij 
van toepassing” 
4=”In sterke mate op mij 
van toepassing” 
5=”In zeer sterke mate 
op mij van toepassing” 

  Ik ben lid van mijn 
sportvereniging omdat … 

 

1. M.v.l. Niveau 4 Ordinaal binnen een vereniging  ik 
goed mijn sterke en zwakke 
punten kan ontdekken. 

1=”In zeer zwakke mate 
op mij van toepassing” 
2=”In zwakke mate op 
mij van toepassing” 
3=”Middelmatig op mij 
van toepassing” 
4=”In sterke mate op mij 
van toepassing” 
5=”In zeer sterke mate 
op mij van toepassing” 

2. M.v.l. Niveau 4 Ordinaal ik op deze manier meer 
zelfvertrouwen kan krijgen. 

1=”In zeer zwakke mate 
op mij van toepassing” 
2=”In zwakke mate op 
mij van toepassing” 
3=”Middelmatig op mij 
van toepassing” 
4=”In sterke mate op mij 
van toepassing” 
5=”In zeer sterke mate 
op mij van toepassing” 

3. M.v.l. Niveau 4 Ordinaal onderdeel uitmaken van een 
vereniging mij een goed 
gevoel geeft. 

1=”In zeer zwakke mate 
op mij van toepassing” 
2=”In zwakke mate op 
mij van toepassing” 
3=”Middelmatig op mij 
van toepassing” 
4=”In sterke mate op mij 
van toepassing” 
5=”In zeer sterke mate 
op mij van toepassing” 

  Ik ben lid van mijn 
sportvereniging omdat … 

 

1. M.v.l. Niveau 5 Ordinaal mijn sport alleen in 
verenigingsverband te 
beoefenen is. 

1=”In zeer zwakke mate 
op mij van toepassing” 
2=”In zwakke mate op 
mij van toepassing” 
3=”Middelmatig op mij 
van toepassing” 
4=”In sterke mate op mij 



van toepassing” 
5=”In zeer sterke mate 
op mij van toepassing” 

2. M.v.l. Niveau 5 Ordinaal het vrijwilligerswerk binnen 
de vereniging mij veel kan 
leren. 

1=”In zeer zwakke mate 
op mij van toepassing” 
2=”In zwakke mate op 
mij van toepassing” 
3=”Middelmatig op mij 
van toepassing” 
4=”In sterke mate op mij 
van toepassing” 
5=”In zeer sterke mate 
op mij van toepassing” 

3. M.v.l. Niveau 5 Ordinaal ik zo een beter inzicht krijg in 
de werkzaamheden er 
allemaal binnen een 
vereniging moeten 
gebeuren. 

1=”In zeer zwakke mate 
op mij van toepassing” 
2=”In zwakke mate op 
mij van toepassing” 
3=”Middelmatig op mij 
van toepassing” 
4=”In sterke mate op mij 
van toepassing” 
5=”In zeer sterke mate 
op mij van toepassing” 

4. M.v.l. Niveau 5 Ordinaal dit mij met verschillende 
type mensen leert omgaan. 

1=”In zeer zwakke mate 
op mij van toepassing” 
2=”In zwakke mate op 
mij van toepassing” 
3=”Middelmatig op mij 
van toepassing” 
4=”In sterke mate op mij 
van toepassing” 
5=”In zeer sterke mate 
op mij van toepassing” 

5. M.v.l. Niveau 5 Ordinaal vrijwilligerswerk binnen een 
vereniging goed staat op 
mijn C.V. 

1=”In zeer zwakke mate 
op mij van toepassing” 
2=”In zwakke mate op 
mij van toepassing” 
3=”Middelmatig op mij 
van toepassing” 
4=”In sterke mate op mij 
van toepassing” 
5=”In zeer sterke mate 
op mij van toepassing” 

6. M.v.l. Niveau 5 Ordinaal ik zo contacten kan leggen 
voor mijn carrière. 

1=”In zeer zwakke mate 
op mij van toepassing” 
2=”In zwakke mate op 
mij van toepassing” 
3=”Middelmatig op mij 
van toepassing” 
4=”In sterke mate op mij 
van toepassing” 



5=”In zeer sterke mate 
op mij van toepassing” 

Perspectief naar 
sportvereniging 

   

1. Verenigingsper
spectief 

Ordinaal Sociale activiteiten zijn niet 
belangrijk binnen het 
aanbod van mijn vereniging. 

1=”Helemaal oneens” 
2=”Oneens” 
3=”Neutraal” 
4=”Mee eens” 
5=”Helemaal mee eens” 

2. Verenigingsper
spectief 

Ordinaal Ik heb zelf een bijdrage aan 
het aanbod wat de 
sportvereniging mij te 
bieden heeft. 

1=”Helemaal oneens” 
2=”Oneens” 
3=”Neutraal” 
4=”Mee eens” 
5=”Helemaal mee eens” 

3. Verenigingsper
spectief 

Ordinaal Ieder lid zou beschikbaar 
moeten zijn voor 
vrijwilligerswerkzaamheden. 

1=”Helemaal oneens” 
2=”Oneens” 
3=”Neutraal” 
4=”Mee eens” 
5=”Helemaal mee eens” 

4. Verenigingsper
spectief 

Ordinaal Vrijwilligers zouden geen 
beloning hoeven krijgen voor 
het verrichten van 
werkzaamheden. 

1=”Helemaal oneens” 
2=”Oneens” 
3=”Neutraal” 
4=”Mee eens” 
5=”Helemaal mee eens” 

5. Verenigingsper
spectief 

Ordinaal Naast sporten is gezelligheid 
het belangrijkste binnen de 
vereniging. 

1=”Helemaal oneens” 
2=”Oneens” 
3=”Neutraal” 
4=”Mee eens” 
5=”Helemaal mee eens” 

6. Verenigingsper
spectief 

Ordinaal Het organiseren van 
nevenactiviteiten is minder 
belangrijk. 

1=”Helemaal oneens” 
2=”Oneens” 
3=”Neutraal” 
4=”Mee eens” 
5=”Helemaal mee eens” 

7. Verenigingsper
spectief 

Ordinaal De vereniging moet 
uitsluitend met vrijwilligers 
werken. 

1=”Helemaal oneens” 
2=”Oneens” 
3=”Neutraal” 
4=”Mee eens” 
5=”Helemaal mee eens” 

8. Verenigingsper
spectief 

Ordinaal Het opruimen na activiteiten 
is mede mijn 
verantwoordelijkheid. 

1=”Helemaal oneens” 
2=”Oneens” 
3=”Neutraal” 
4=”Mee eens” 
5=”Helemaal mee eens” 

    
1. Beleidsperspec

tief 
Ordinaal Het is voor mij niet 

belangrijk op de hoogte te 
zijn over wat voor 
vrijwilligerswerk er allemaal 
is. 

1=”Helemaal oneens” 
2=”Oneens” 
3=”Neutraal” 
4=”Mee eens” 
5=”Helemaal mee eens” 

2. Beleidsperspec Ordinaal Het werk voor de vereniging 1=”Helemaal oneens” 



tief mag door betaald personeel 
worden gedaan. 

2=”Oneens” 
3=”Neutraal” 
4=”Mee eens” 
5=”Helemaal mee eens” 

3. Beleidsperspec
tief 

Ordinaal Er zouden geen verplichte 
werkzaamheden binnen de 
vereniging mogen bestaan. 

1=”Helemaal oneens” 
2=”Oneens” 
3=”Neutraal” 
4=”Mee eens” 
5=”Helemaal mee eens” 

4. Beleidsperspec
tief 

Ordinaal Er moet een goede 
communicatie tussen het 
bestuur en de leden zijn. 

1=”Helemaal oneens” 
2=”Oneens” 
3=”Neutraal” 
4=”Mee eens” 
5=”Helemaal mee eens” 

5. Beleidsperspec
tief 

Ordinaal Voor het in goede staat 
houden van de materialen 
ben ik niet mede 
verantwoordelijk. 

1=”Helemaal oneens” 
2=”Oneens” 
3=”Neutraal” 
4=”Mee eens” 
5=”Helemaal mee eens” 

6. Beleidsperspec
tief 

Ordinaal Tijdens 
verenigingsactiviteiten ben ik 
niet mede verantwoordelijk 
voor de veiligheid. 

1=”Helemaal oneens” 
2=”Oneens” 
3=”Neutraal” 
4=”Mee eens” 
5=”Helemaal mee eens” 

7. Beleidsperspec
tief 

Ordinaal Er moeten voldoende 
communicatiemiddelen 
binnen mijn vereniging zijn, 
zoals een clubblad, website, 
Facebook,..... 

1=”Helemaal oneens” 
2=”Oneens” 
3=”Neutraal” 
4=”Mee eens” 
5=”Helemaal mee eens” 

8. Beleidsperspec
tief 

Ordinaal Er moet voldoende ruimte 
zijn om spullen op te slaan. 

1=”Helemaal oneens” 
2=”Oneens” 
3=”Neutraal” 
4=”Mee eens” 
5=”Helemaal mee eens” 

Betrokkenheid Ordinaal   
1. Affectief Ordinaal Ik wil zolang mogelijk bij 

deze sportvereniging blijven. 
1=”In zeer zwakke mate 
op mij van toepassing” 
2=”In zwakke mate op 
mij van toepassing” 
3=”Middelmatig op mij 
van toepassing” 
4=”In sterke mate op mij 
van toepassing” 
5=”In zeer sterke mate 
op mij van toepassing” 

2. Affectief Ordinaal De problemen binnen de 
vereniging raken mij 
persoonlijk. 

1=”In zeer zwakke mate 
op mij van toepassing” 
2=”In zwakke mate op 
mij van toepassing” 
3=”Middelmatig op mij 
van toepassing” 



4=”In sterke mate op mij 
van toepassing” 
5=”In zeer sterke mate 
op mij van toepassing” 

3. Affectief Ordinaal Ik voel me thuis bij deze 
sportvereniging 

1=”In zeer zwakke mate 
op mij van toepassing” 
2=”In zwakke mate op 
mij van toepassing” 
3=”Middelmatig op mij 
van toepassing” 
4=”In sterke mate op mij 
van toepassing” 
5=”In zeer sterke mate 
op mij van toepassing” 

4. Affectief Ordinaal Ik voel me als ‘een deel van 
de familie’ in deze 
sportvereniging. 

1=”In zeer zwakke mate 
op mij van toepassing” 
2=”In zwakke mate op 
mij van toepassing” 
3=”Middelmatig op mij 
van toepassing” 
4=”In sterke mate op mij 
van toepassing” 
5=”In zeer sterke mate 
op mij van toepassing” 

5. Affectief Ordinaal Deze sportvereniging 
betekent veel voor mij. 

1=”In zeer zwakke mate 
op mij van toepassing” 
2=”In zwakke mate op 
mij van toepassing” 
3=”Middelmatig op mij 
van toepassing” 
4=”In sterke mate op mij 
van toepassing” 
5=”In zeer sterke mate 
op mij van toepassing” 

1. Continuïteit Ordinaal Ik blijf lid omdat de 
vereniging niet zonder mij 
kan, niet omdat ik zelf zo 
graag lid wil blijven.  

1=”In zeer zwakke mate 
op mij van toepassing” 
2=”In zwakke mate op 
mij van toepassing” 
3=”Middelmatig op mij 
van toepassing” 
4=”In sterke mate op mij 
van toepassing” 
5=”In zeer sterke mate 
op mij van toepassing” 

2. Continuïteit Ordinaal Ik zou het moeilijk vinden 
om weg te gaan bij de 
sportvereniging, ook al zou ik 
dat willen. 

1=”In zeer zwakke mate 
op mij van toepassing” 
2=”In zwakke mate op 
mij van toepassing” 
3=”Middelmatig op mij 
van toepassing” 
4=”In sterke mate op mij 



van toepassing” 
5=”In zeer sterke mate 
op mij van toepassing” 

3. Continuïteit Ordinaal Er zou te veel in mijn leven 
verstoord worden als ik nu 
weg zou gaan bij deze 
sportvereniging. 

1=”In zeer zwakke mate 
op mij van toepassing” 
2=”In zwakke mate op 
mij van toepassing” 
3=”Middelmatig op mij 
van toepassing” 
4=”In sterke mate op mij 
van toepassing” 
5=”In zeer sterke mate 
op mij van toepassing” 

4. Continuïteit Ordinaal Ik blijf lid van mijn vereniging 
omdat ik geen andere 
sportvereniging ken waar ik 
mijn sport ook kan 
uitoefenen. 

1=”In zeer zwakke mate 
op mij van toepassing” 
2=”In zwakke mate op 
mij van toepassing” 
3=”Middelmatig op mij 
van toepassing” 
4=”In sterke mate op mij 
van toepassing” 
5=”In zeer sterke mate 
op mij van toepassing” 

5. Continuïteit Ordinaal Als ik niet zoveel van mijzelf 
in deze vereniging had 
geïnvesteerd, zou ik 
weggaan. 

1=”In zeer zwakke mate 
op mij van toepassing” 
2=”In zwakke mate op 
mij van toepassing” 
3=”Middelmatig op mij 
van toepassing” 
4=”In sterke mate op mij 
van toepassing” 
5=”In zeer sterke mate 
op mij van toepassing” 

1. Normatief Ordinaal Ik vind dat ik het aan mijn 
sportvereniging verplicht 
ben om lid te blijven. 

1=”In zeer zwakke mate 
op mij van toepassing” 
2=”In zwakke mate op 
mij van toepassing” 
3=”Middelmatig op mij 
van toepassing” 
4=”In sterke mate op mij 
van toepassing” 
5=”In zeer sterke mate 
op mij van toepassing” 

2. Normatief Ordinaal Als het aan mij lag ging ik 
weg bij mijn sportvereniging, 
maar dat zou niet eerlijk zijn 
tegenover de vereniging.  

1=”In zeer zwakke mate 
op mij van toepassing” 
2=”In zwakke mate op 
mij van toepassing” 
3=”Middelmatig op mij 
van toepassing” 
4=”In sterke mate op mij 
van toepassing” 



5=”In zeer sterke mate 
op mij van toepassing” 

3. Normatief Ordinaal Zelfs wanneer het in mijn 
voordeel was, zou het niet 
rechtvaardig zijn de 
sportvereniging te verlaten. 

1=”In zeer zwakke mate 
op mij van toepassing” 
2=”In zwakke mate op 
mij van toepassing” 
3=”Middelmatig op mij 
van toepassing” 
4=”In sterke mate op mij 
van toepassing” 
5=”In zeer sterke mate 
op mij van toepassing” 

4. Normatief Ordinaal De sportvereniging heeft 
mijn loyaliteit verdiend. 

1=”In zeer zwakke mate 
op mij van toepassing” 
2=”In zwakke mate op 
mij van toepassing” 
3=”Middelmatig op mij 
van toepassing” 
4=”In sterke mate op mij 
van toepassing” 
5=”In zeer sterke mate 
op mij van toepassing” 

5. Normatief Ordinaal Ik heb veel te danken aan 
deze sportvereniging. 

1=”In zeer zwakke mate 
op mij van toepassing” 
2=”In zwakke mate op 
mij van toepassing” 
3=”Middelmatig op mij 
van toepassing” 
4=”In sterke mate op mij 
van toepassing” 
5=”In zeer sterke mate 
op mij van toepassing” 

 

 


