
Wat je moet weten over de SPR als vereniging 
 
Sportverenigingen vormen een groot en belangrijk deel van de sport- en beweegsector.  
Andere aanbieders van sport- en beweegactiviteiten zijn bijvoorbeeld commerciële sportaanbieders, 
zoals fitness-, squash- en yogacentra, bootcamp aanbieders en watersportscholen. Maar ook 
zwembaden en welzijnsorganisaties bieden vaak diverse sport- en beweegactiviteiten aan.  

Deze factsheet gaat specifiek in op het reilen en zeilen binnen een sportvereniging, met als doel 
leden van de SPR te informeren over wat een vereniging is, hoe een sportvereniging georganiseerd is 
en welke kansen sportverenigingen bieden om mensen samen te brengen en te bedienen. 
 
De (meer)waarde van de sportvereniging 

Een sportvereniging, in dit geval de SPR, is een ontmoetingsplek waar leden (medewerkers en oud-
medewerkers van RUG en Hanzehogeschool) en vrijwilligers samenkomen.  

De sportvereniging biedt daarnaast structuur. Door het reguliere, frequente aanbod van 
sportactiviteiten (trainingen en open uren) maar ook de sociale cohesie binnen trainingsgroepen 
worden leden aangespoord om deel te blijven nemen. Tot slot is er binnen de sportvereniging de 
mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doe zoals trainer of lid van het hoofdbestuur van de SPR 
worden.  

De vereniging en haar vrijwilligers 

Het organiseren en besturen van sportverenigingen gebeurt van oudsher door mensen die dezelfde 
passie voor sport hebben. Een sportvereniging kenmerkt zich door het vrijwillige karakter van de 
organisatie. Een sportvereniging heeft een bestuur dat het beleid van de vereniging bepaalt. Het 
bestuur legt verantwoording af aan de leden tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV). Elk lid 
van de vereniging krijgt een uitnodiging voor de ALV om met het bestuur het reilen en zeilen van de 
vereniging te bespreken. Veel sportverenigingen hebben commissies die het bestuur ondersteunen 
in de uitvoering van beleid. Bij SPR wordt de ondersteuning van het bestuur geregeld door 
medewerkers van het Sportcentrum. 
 
Financiën 

De contributie is voor veel verenigingen de belangrijkste bron van inkomsten. Andere 
inkomensbronnen van de SPR zijn bijvoorbeeld ondersteuning door de RuG en Hanzehogeschool. De 
financiën zullen de komende jaren hoog op de agenda staan bij de verenigingen. 
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