
Inleiding

Wij hebben een externe analyse gemaakt

voor V.V. Reutum. Doormiddel van de

DESTEP methode en een

stakeholdersanalyse.

Het doel van ons project is het verder helpen
van de vereniging door uiteindelijk een
adviesrapport te hebben opgesteld
waardoor ze langer kunnen blijven bestaan
en de positieve kant uitgaan. 

Noa Lahuis, Koen Warring en Myrthe Hemelt

De gemeente Tubbergen is momenteel

financieel sterk dit kan positief uitpakken

voor V.V.Reutum.

Wel bezuiningen veel gemeentes op
onderhoud en renovatie van
sportaccomodaties.

Inwoners van Nederland bezuiningen
nauwelijks op sport en bewegen slechts 7%.
(gemeente tubbergen)

Het aantal leden van
sportverenigingen gaat
hard achteruit

(rijksoverheid 04-07-16)

De daling van het aantal leden bij
sportverenigingen komt doordat bepaalde zaken
steeds belangrijker worden voor de opkomende
generatie. Voor de nieuwe generatie is online
communicatie bijvoorbeeld veel belangrijker dan
vroeger.  

                                           
                                           
                                         

Positieve en negatieve invloeden op
het ledenaantal

+ / -

Toename van mensen die een gezonde
levensstijl willen

+

Mensen willen flexibel sporten
 

-

Mensen willen individueel sporten/met een
zelfgevormde groep

-

Mensen willen een ‘totaalbeleving’ bij het
sporten

-

♂♀
48%Vrouw

52%Man

 (Frank morskieft plaatsinformatie)                     
                                           
                      

AGEING

23% 0-15 jaar 

12%  15-25 jaar 

25%  25-45 jaar

27%  45-65 jaar

13%  65+

(Frank Morskieft plaatsinformatie)

Noa Lahuis, Koen Warring en Myrthe Hemelt.                                   Contact: m.m.h.g.hemelt@st.hanze.nl

Invloeden op V.V. Reutum van buitenaf

"Verbondenheid, vrienden en plezier"

Inwoners Reutum

Leeftijden Inwoners Reutum

mailto:m.m.h.g.hemelt@st.hanze


Technologische
ontwikkelingen

Technologie
beïnvloedt 

V.V. Reutum!

Technologische ontwikkelingen
kunnen zorgen voor:
Positief

Nieuwe materialen en nieuwe spelvormen.  
 
Dit zorgt voor meer variatie in het voetbal iets waar
de nieuwe generatie erg naar opzoek is.

Waarschijnlijk negatief
Technologische ontwikkelingen zorgen voor
app ontwikkeling

Dit zorgt dat sport persoonlijker wordt. Je kunt ook
sportprestaties met elkaar delen/vergelijken.
Hierdoor hoeven mensen niet meer naar een
vereniging toe

Duurzaamheid
Duurzame ontwikkelingen worden 
steeds interessanter voor organisaties en
belangrijker voor de bevolking. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om
duurzaam te werk te gaan:

1. Zonnepanelen
2. Afvalscheiding
3. Ledverlichting aanschaffen

(Duurzaam-ondernemen)

Stakeholders van V.V.
Reutum

Primair: De stakeholders hebben invloed op
V.V. Reutum en V.V. Reutum ook op hen.  
Secundair: De stakeholders liggen iets meer
van de voetbalvereniging af, V.V. Reutum
heeft er niet dagelijks contact mee.    

stakeholder relatie macht
Sportbond + ++
Gemeente + + 
Sponsoren ++ -
(potentiële) leden ++ -
Media + +/-
leveranciers + -

(Interview voorzitster)

Bronnenlijst is opvraagbaar bij

m.m.h.g.hemelt@st.hanze.nl

Stakeholdersanalyse:

KNVB
De sportbond heeft een grote invloed bij V.V.
Reutum. 
Dit komt doordat de bond gaat over:

Opzet van de competitie
Indeling van de competitie
Scheidsrechters cursussen

Op dit moment is de KNVB bezig met het
vernieuwen van het pupillenvoetbal. Dit heeft
grote invloed op voetbalverenigingen, omdat deze
extra materialen en mensen nodig zullen hebben

(KNVB)

De vereniging heeft rond de 120  sponsoren.
Deze hebben allemaal invloed op de vereniging
omdat de vereniging deze sponsoren niet wil
verliezen.

De Korenschoof is de hoofdsponsor van het G-
team, de jongeren worden getraind

en begeleid door hun medewerkers. 
Het G-team is door de vereniging officieel

opgenomen en voorlopig staan ze nummer 1 in de
competitie.  

(zorgboederijdekorenschoof)

Media
Over de vereniging VV Reutum
staan heel veel positieve berichten op
internet op sites zoals Tubbergen nieuws, RTV
Oost, Sport in Twente.

Positieve berichten zullen het ledenaantal
helpen vergroten
Negatieve berichten zullen mensen afschrikken

(tubbergennieuws, tubantie, rtv oost)

mailto:m.m.h.g.hemelt@st.hanze.nl



