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JONGSTE JEUGD

INSPELEN OP ONTWIKKELINGEN?

• Het aantal jongste jeugdleden is in alle  
 leeftijdscategorieën een stuk lager dan in  
 seizoen 2016-2017. 
• Ten opzichte van vorig seizoen is alleen  
 het aantal O8-leden iets toegenomen.
• De afnamepercentages zijn bij jongens 
 en meisjes in de jongste jeugd ongeveer  
 gelijk.

FUNKEY: EERSTE KENNISMAKING MET HOCKEY
Hockey is voor iedereen, dus ook voor de allerkleinsten! Met Funkey 
maken 4- en 5-jarigen op een leuke manier kennis met hockey en 
sportief bewegen.

Wist je dat er een speciaal lesprogramma voor verenigingen en 
scholen is? Ook hebben we een promotiepakket Funkey beschikbaar.

Meer over Funkey

LEDENENQUÊTE: ONTDEK WAT JE LEDEN  WILLEN
Wat vinden je leden van het beleid, hockeyaanbod en de accommodatie 
van je vereniging? Dat test je met een enquête. En wij helpen je daar 
graag bij.

Zo hebben we een basis enquête voor verenigingen gemaakt. Deze kun 
je precies aanpassen naar de voorkeuren van jouw vereniging.

Meer over de ledenenquête

VRAAG NAAR FLEXHOCKEY BLIJFT GROEIEN
De behoefte aan keuzevrijheid is groter dan ooit, maar ook de behoefte 
aan sociale verbinding is terug. Flexhockey biedt verenigingen de kans 
om op beide maatschappelijke trends in te spelen en oud hockeyers 
opnieuw aan de hockeysport te binden. 

Voorbeelden van Flexhockey zijn de Hockey7 competitie en 
doordeweekse competities, maar denk ook aan duo-lidmaatschappen, 
trimhockey+ lidmaatschappen of een strippenkaart waarmee men een 
bepaald aantal keer kan invallen.

Zo is Flexhockey geen vervanging van de reguliere competitie, 
maar juist een aanvulling daarop. Hiermee creëer je voor iedereen 
een passend hockeyaanbod.

Meer over Flexhockey

HEB JE EEN VRAAG?
Neem contact op met je 
adviseur Verenigingsbestuur
We helpen je graag!
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• De O18-jeugd nam tot vorig seizoen nog  
 als enige categorie jaarlijks toe, maar ook  
 deze categorie laat inmiddels een daling  
 zien ten opzichte van vorig seizoen.
• Er zijn een stuk meer vrouwelijke (71%)  
 dan mannelijke jeugdleden. Het aantal  
 mannelijke jeugdleden is procentueel een  
 stuk meer gedaald dan het aantal   
 vrouwelijke jeugdleden ten opzichte van  
 2016-2017. 
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• Bij de meeste categorieën zien we een  
 groei t.o.v. 2016-2017, alleen de categorie  
 35-45 jaar neemt sinds 2016-2017 ieder  
 seizoen af.
• De categorie 18-25 jaar is het meest   
 toegenomen t.o.v. 2016-2017 en laat nog  
 steeds een jaarlijkse groei zien.
• Er zijn net iets meer vrouwelijke (55%) 
 dan  mannelijke volwassen leden. Het   
 aantal mannelijke leden neemt licht af, het  
 aantal vrouwelijke leden neemt toe.
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• Het totale ledenaantal stabiliseert rond de 265.000 leden.
• Het aantal jongste jeugdleden neemt sinds 2016-2017 af en is inmiddels 
 ruim 16% lager dan in seizoen 2016-2017.
• Het aantal jeugdleden neemt sinds 2017-2018 af en blijft langzaam dalen.
• Het aantal volwassen leden blijft stijgen en compenseert daarmee (nog)  
 voor een deel de afname bij de (jongste) jeugdleden.
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