
 

 

 

 

 

 

De kracht van voetbal in West Betuwe 
 
Samen voetballen, samen plezier maken. Samen echt alles geven op het veld. En na afloop  
winst en verlies delen. Mensen delen hun lief, leed en passie met elkaar. Teamgenoten zijn als  
familieleden en de vereniging voelt als een thuis. Ieder een eigen achtergrond, maar als één  
team.  
 
Het beeld dat wij hier schetsen, is zoals wij voetbal in de gemeente West Betuwe zien.  
Een plek waar mensen samenkomen, een band voor het leven opbouwen en actief met sport 
bezig zijn.  
 
De voetbalverenigingen in West Betuwe hebben zich verenigd in de voetbalalliantie 
West Betuwe. Vanuit een gedeelde visie en belangen gaan wij graag het gesprek aan met de  
gemeente om samen invulling te geven aan en mee te denken over het nieuwe sport- en  
accommodatie- en subsidiebeleid, zodat iedereen op zijn of haar manier in West Betuwe kan  
genieten van voetbal.  
 
De verenigingen willen hierbij als belangrijke partner van de overheid fungeren om samen  
maatschappelijke vraagstukken op te pakken en hebben reeds ieder op een eigen wijze een  
centrale positie ingenomen binnen de dorpskernen. Binnen de dorpskernen vervullen zij ieder  
op hun eigen wijze en met hun eigen identiteit een belangrijke maatschappelijk rol. 
 
De maatschappelijke kracht van voetbal is onbetaalbaar. 
 
Het Nederlands voetbal beschikt over een unieke verenigingsstructuur. In West Betuwe  
voetballen 4.000 inwoners bij één van de 15 voetbalverenigingen in de kernen. Nog eens  
16.000 inwoners staan wekelijks bij een voetbalwedstrijd langs de zijlijn van het veld en 2.200 
inwoners zijn bij de voetbalverenigingen als vrijwilliger actief. Een geweldig sociaal netwerk.  
De lokale voetbalvereniging is de plek waar sporters en vrijwilligers zich verder kunnen  
ontplooien, vormen en ontwikkelen. Tegelijkertijd is voetbal een geweldig platform om mensen  
bij elkaar te brengen. Voetbal verbindt mensen, zowel op het veld als langs de lijn en in het  
clubhuis. Voetbal zorgt voor trots, verbinding, geluk.  
 
Voetbal brengt vele inwoners van West Betuwe wekelijks letterlijk in beweging.  
Voetbal is meer dan een spel.  
 
Een voetbalvereniging is een belangrijke plek waar kinderen opgroeien en zich ontwikkelen. Waar 
ze leren omgaan met winnen en verliezen. Samenwerken met elkaar en leren tegenstanders en 
scheidsrechters met respect te ontmoeten. Voetbal zorgt niet alleen voor de verbetering van 
gezondheid door het stimuleren van beweging voor zowel jeugd als volwassenen en ouderen, 
maar zorgt ook voor binding door sociale cohesie in de kernen en laat kwetsbare groepen 
meesporten. Door diverse initiatieven (schoolgym, kaartavonden, koffieochtenden, Walking 
Football) worden reeds andere doelgroepen bij de verenigingen betrokken. Deze verbreding is 
van groot belang voor de saamhorigheid en leefbaarheid in de dorpskernen. Kortom, het voetbal 
levert in de gemeente West-Betuwe een niet in geld uit te drukken bijdrage aan de gezondheid, 
vorming en verbinding van de regio. In alle lagen van de samenleving: dat maakt voetbal zo uniek. 
Dit moeten we zien te koesteren.  
  



 

 

 

 

 

 
Uitdagingen voor verenigingen 
 
Het verenigingsleven staat ook voor nieuwe uitdagingen. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals 
krimp in de gemeente, vergrijzing, individualisering en polarisatie vereisen nieuwe slimme 
verbindingen. De opkomst van meiden- en vrouwenvoetbal zorgt voor nieuwe kansen. Er komt  
veel af op de verenigingsbestuurders. De opkomst van een nieuwe generatie sporters staat  
voor de deur. De vraagstukken veranderen hierdoor in rap tempo. Daarvoor moeten we soms  
gezamenlijk verder kijken dan het beleidsgebied sport, bijvoorbeeld door slimme verbindingen  
te maken in het sociale domein of op het gebied van preventie, zorg en onderwijs. Sport levert een 
krachtige maatschappelijke bijdrage aan iedere kern in de gemeente, mogelijk gemaakt door al 
die hardwerkende vrijwilligers, bestuurders en sportclubs. Maar zonder de inzet van de lokale 
overheid en begeleiding vanuit sportbonden is dit niet mogelijk. Verenigingen krijgen veel voor hun 
kiezen. Op den duur heeft dit consequenties voor ledenaantallen, de diversiteit van het 
ledenbestand en de voorzieningen van de verenigingen en de leefbaarheid in de dorpskernen. Dit 
zou een groot maatschappelijk verlies zijn voor de gemeente als dit verloren zou gaan.  
 
De vrijwilliger is maatschappelijk goud waard. 
 
Voetbalverenigingen worden volledig gerund door vrijwilligers. Sommigen zie je op of langs het  
veld, of achter de bar in de kantine. Veel andere vrijwilligers zijn een stuk minder zichtbaar. Neem 
bijvoorbeeld de bestuurders, communicatie, de veld- en kleedkamerplanners, de wedstrijd-
secretarissen en vrijwilligers die de complexen onderhouden. Ook zij vervullen iedere dag weer 
een belangrijke rol in het mogelijk maken van het voetbal. 
 
In West Betuwe zijn vele vrijwilligers actief. Als geen ander beseffen wij dat het voortbestaan van 
de voetbalvereniging valt of staat bij de inzet van deze vrijwilligers. Een vereniging heeft niet 
alleen een daadkrachtig bestuur nodig, maar ook vrijwilligers die goed toegerust zijn om vol 
enthousiasme een bijdrage te leveren aan een veilige en plezierige sportomgeving. 
 
De trainers hebben bijvoorbeeld een coachende en opvoedingsrol en zijn de belangrijkste actoren 
om sportplezier te bewerkstelligen. Het zijn vrijwilligers die een enorme bijdrage leveren aan het 
creëren van sterke, open en veilige verenigingen. De kwaliteit van alle vrijwilligers op en rondom 
het voetbalveld zorgt voor een veilig en plezierig sportklimaat. Ook hierin willen we als 
verenigingen samen met de overheid en sportbonden blijven investeren.  
 
Sterk netwerk met een duidelijke visie op de toekomst. 
 
Om het voortbestaan van onze verenigingen goed te kunnen garanderen, bouwen wij samen met 
de KNVB aan een netwerk die sterk in hun schoenen staat, elkaar versterkt en inspireert. Binnen 
de afzonderlijke gemeenten heeft gezamenlijk overleg in de afgelopen jaren tot positieve 
resultaten geleid voor alle betrokken partijen. Het netwerk wil daarom graag met de gemeente in 
gesprek over het sport- en accommodatiebeleid, om het plezier, de leefbaarheid, het welzijn en de 
gezondheid te bevorderen in de gemeente en de positie van de verenigingen als ook het 
functioneren in de kernen te versterken. 
 
  



 

 

 

 

 

 
 
Daarnaast wil het netwerk graag een proactieve bijdrage leveren aan het sportakkoord in de 
gemeente West Betuwe. Hierbij staan vijf thema’s centraal; 
 

1. Toegankelijk, plezierig en veilig voetballandschap voor iedereen 
2. Open en sterke verenigingen die in staat zijn maatschappelijke uitdagingen op te 

pakken 
3. Duurzame sportaccommodaties gericht op de toekomst 
4. Jong en oud in West Betuwe op een laagdrempelige manier betrekken bij sport en 

bewegen 
5. Sterk verenigingskader en ondersteuning van hardwerkende vrijwilligers 

 
Zoveel mogelijk mensen laten genieten van voetbal in West Betuwe, een heel leven lang. Dat is 
onze visie. We maken hierbij gebruik van onze rijke historische basis. Bij alles wat we doen, 
denken we vanuit de behoefte van de voetballers in zijn of haar omgeving. Of het nu om een 
jeugdvoetballer gaat, een 65-plusser, de nieuwe Lieke Martens of G-voetballer.  
 
Want daar draait het om: dat elke voetballer plezier beleeft aan het voetbal en zich kan 
ontwikkelen op het niveau dat bij hem of haar past.  
 
Wij zien de gemeente West Betuwe als belangrijke partner om samen voetbal te organiseren en 
zo gemeenschappelijke doelen te verwezenlijken en willen de gemeente graag uitnodigen om 
samen te komen tot een gezond en duurzaam sportklimaat in de gemeente West Betuwe. 
 


