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Respons 71,5 %
25/35



Slechts 4% van de verenigingen is ontevreden over het eigen 
functioneren

Antwoord %

Zeer ontevreden 0%

Ontevreden 4%

Neutraal 24%

Tevreden 60%

Zeer tevreden 12%

Hoe tevreden bent u over het functioneren 
van uw vereniging in algemene zin?



• 76% is tevreden over de kwaliteit, 
• slechts 8 % is ontevreden

Antwoord %

Zeer ontevreden 0%

Ontevreden 8%

Neutraal 36%

Tevreden 40%

Zeer tevreden 16%

In hoeverre bent u tevreden over de kwaliteit (en capaciteit) 
van uw binnen- of buitensport accommodatie?







Over het algemeen lopen Helderse verenigingen naar eigen 
zeggen in de pas met de regio qua contributie.



Andere doelgroepen (opmerkingen):
• Subsidie zet o.i. niet aan tot sporten, maar 

geeft de vereniging wel de mogelijkheid om 
sporten aan te bieden

• Jeugdleden en G-sport (alle leeftijden)
• Onlogisch: afnemend aantal leden ->minder 

subsidie?







84% van de verenigingen geeft aan dat professionele ondersteuning noodzakelijk/gewenst is voor het 
ontwikkelen van maatschappelijke activiteiten. Ze richten zich graag met name op hun kerntaak als 
sportvereniging: het bieden van sportgelegenheid voor leden. 



• 76% is (zeer) tevreden met het 
bestaande subsidiebeleid.

• Geen enkele vereniging is ontevreden

Antwoord %

Zeer ontevreden 0%

Ontevreden 0%

Neutraal 28%

Tevreden 48%

Zeer tevreden 24%

In hoeverre is uw vereniging tevreden met het bestaande subsidiebeleid?



De subsidie wordt vooral ingezet om de verenigingen draaiende te houden; accommodatiekosten en kader.



Nader
onderscheid

Reëel Niet reëel 
(te hoog)

binnensport 6 2

Buitensport 5 9

 Tennis: erfpacht wordt als hoog 
ervaren.

 Okk: hal in eigendom
 Entre Nous ontvangt geen 

subsidie?



Van de buitensportverenigingen (15):
Ja (40%): FC Den Helder, RCDH, Hermes, DSO, Voltige, Toon Jacobs

Nee (40%): HCSC, Zeemacht, JHC, Duinruiters, Topspin, Entre Nous

Meestal (20%): TVJ, Noordkop atletiek, HTC



Er zijn te veel tennisverenigingen in de Gemeente dit 
kan op langere termijn niet zo stand houden 

Aandacht voor onderverhuur

Tijdens vakantieperioden is er veel overlast, vandalisme, afval, 
geluidsoverlast door de jeugd, zouden graag willen zien dat er 
op het complex meer wordt gehandhaafd

Ik vind het een goede zaak dat u dit doet. 

Wij wachten met spanning de resultaten af!

Huur buiten terrein hoog, zaalhuur niet in verhouding tot m2

Ter aanvulling wil ik graag aangeven dat de sportsubsidie zeer 
wenselijk en nodig is om de hockeysport betaalbaar te kunnen 
houden, zonder subsidie zou we niet uit rode cijfers kunnen 
komen. Ledenwerving staat hoog op de agenda echter door 
corona is nu alles lastig. Wij danken de gemeente zeer voor de 
bijdrage en hopen dat dit voortgezet gaat worden. 

‘Vrije 
opmerkingen’


