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aikidovereniging Bushidojo Aikido

Ontwikkeling ledenaantal (in vergelijking met de sporttak)

Jeugdleden

Volwassenen
Ledenaantal 1-4-2020

> 0 - 5 jaar:

> 6 - 17 jaar:

> 18 - 54 jaar:

> 55+:

Totaal:

25

170

44

6

245

Algemene informatie vereniging

Jeroen Stoute

Jeugd leiding

Aikido

IJsselmonde

4 juni 2020

> Respondent:

> Functie:

> Ingevuld op:

> Sporttak:

> Gebied:

aikidovereniging Bushidojo verwacht de 
komende drie jaar dat het aantal 
jeugdleden gelijk blijft. Daarnaast verwacht 
de vereniging dat het aantal volwassen 
leden gelijk blijft.

Verwachting ledenaantal 

De verwachting van alle verenigingen in de sporttak 
Aikido is dat de jeugdafdeling op hetzelfde niveau blijft en 
dat het aantal volwassenen gelijk blijft.
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Vitaliteit

De vereniging is in totaliteit vitaal 
te noemen

Mee eens
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Vitaliteitscijfer per thema

Accommodatie

Financiën

Leden

Organisatie

Veilig sportklimaat

Vrijwilligers

Accommodatie

Financiën

Leden

Organisatie

Veilig sportklimaat

Vrijwilligers

aikidovereniging Bushidojo Rotterdam

Vitaliteitscijfer per thema (in vergelijking met andere verenigingen)

Vitaliteitscijfer over de jaren
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Aikido

Vecht- en verdedigingssport

IJsselmonde

100

Rotterdam



√

√

√

√

√

rotterdamsportsupport.nl Kampioen in verenigen~4~

Clubrapportage Vitaliteitsonderzoek 2020

aikidovereniging Bushidojo

Accommodatie

De accommodatie voldoet voor nu 
en in de nabije toekomst aan de 
behoefte van de vereniging

Mee eens

Sportruimtes

Kleedruimtes

HorecaOverige ruimtes

Bereikbaarheid en
toegankelijkheid

aikidovereniging Bushidojo Rotterdam

Cijfer Accommodatie per thema (in vergelijking met andere verenigingen)

- Gevarieerd assortiment

Wat doet de vereniging al op het thema 
Accommodatie?

√ De vereniging heeft dit gerealiseerd

± De vereniging wil er het komende jaar mee aan de slag gaan

- Dit onderwerp heeft op dit moment geen prioriteit

√    Meerjarenonderhoudsplan

√    Beheerder sportuimte

√    Multifunctioneel gebruik sportruimtes

- Multifunctioneel gebruik overige ruimtes

- Benutten daluren

- Beleggen onderhoud en vervanging

√    Beleggen schoonmaak

√    Aanpassingen rolstoeltoegankelijk

- Aanpassingen duurzaamheid

- Veiligheidsmaatregelen

- Hygiënecode horeca

- Gevarieerd assortiment

100

66

74

73

76

Cijfer Accommodatie (schaal 0-100) Cijfer Accommodatie (in vergelijking met andere verenigingen)

aikidovereniging Bushidojo

Aikido

Vecht- en verdedigingssport

IJsselmonde

Rotterdam

100

Heeft de vereniging nog behoefte aan ondersteuning op het thema 
Accommodatie?

Geen ondersteuningsbehoefte op dit thema
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Financiële
administratie

Sluitende begroting

Liquiditeit

Schulden

Reserveringen

Vermogenspositie

aikidovereniging Bushidojo Rotterdam

Cijfer Financiën per thema (in vergelijking met andere verenigingen)

100

69

77

70

79

Cijfer Financiën (schaal 0-100) Cijfer Financiën (in vergelijking met andere verenigingen)

aikidovereniging Bushidojo

Aikido

Vecht- en verdedigingssport

IJsselmonde

Rotterdam

100

Financiën

Wij kennen geen financiële 
problemen die het voortbestaan in 
gevaar kunnen brengen

Enigszins mee eens

Wat doet de vereniging al op het thema 
Financiën?

√ De vereniging heeft dit gerealiseerd

± De vereniging wil er het komende jaar mee aan de slag gaan

- Dit onderwerp heeft op dit moment geen prioriteit

√    Meerjarenbegroting

√    Opstellen jaarrekening

√    Opstellen balans

√    Financiële rapportages bespreken

√    Penningmeester

√    Beleggen financiële administratie

- Inkomsten uit incidentele sponsoring

- Lange termijn sponsoren

- Inkomsten uit fondsenwerving

- Inkomsten uit subsidies

± Hulpmiddel innen contributies

√    Jaarlijkse reserveringen
- Inkomsten uit horeca

Heeft de vereniging nog behoefte aan ondersteuning op het thema 
Financiën?

nee
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Aantrekken van nieuwe
leden

Lid maken van de
vereniging

Binden aan de vereniging

Behouden voor de
vereniging

aikidovereniging Bushidojo Rotterdam

Cijfer Leden per thema (in vergelijking met andere verenigingen)

Leden

Het aantal leden is voldoende voor 
een toekomstbestendige 
vereniging

Enigszins mee eens

Wat doet de vereniging al op het thema 
Leden?

√ De vereniging heeft dit gerealiseerd

± De vereniging wil er het komende jaar mee aan de slag gaan

- Dit onderwerp heeft op dit moment geen prioriteit

- Intakeproces voor nieuwe leden

√    Gesprek vertrekkende leden

√    Aanbod voor meerdere doelgroepen

√    Verschillende lidmaatschapsvormen

√    Betrokkenheid vergroten

√    Zichtbaarheid van de vereniging

√    Wevingsactiviteiten nieuwe leden

√    Nevenactiviteiten organiseren

100

57

76

72

70

Cijfer Leden (schaal 0-100) Cijfer Leden (in vergelijking met andere verenigingen)

aikidovereniging Bushidojo

Aikido

Vecht- en verdedigingssport

IJsselmonde

Rotterdam

100

Heeft de vereniging nog behoefte aan ondersteuning op het thema 
Leden?

nee
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Organisatie

Wij hebben geen problemen bij het 
organiseren van (sport)activiteiten voor 
onze leden en weten in te spelen op 
kansen en bedreigingen

Mee eens

Strategie

Structuur

Organisatiegedrag

(Goed) bestuur

Besluitvorming leden

Extern gerichte
organisatie

aikidovereniging Bushidojo Rotterdam

Cijfer Organisatie per thema (in vergelijking met andere verenigingen)Wat doet de vereniging al op het thema 
Organisatie?

√ De vereniging heeft dit gerealiseerd

± De vereniging wil er het komende jaar mee aan de slag gaan

- Dit onderwerp heeft op dit moment geen prioriteit

√    Beleidsplan

√    SWOT-analyse

√    Organigram

√    Duidelijke rolverdeling

√    Duidelijk takenpakket opstellen

√    Geschreven waarden en normen

√    Ongeschreven W&N nageleefd

√    Duidelijke communicatie bestuur

√    Transparantie besluitvorming

√    Bestuurdersrol en delegeren

√    Diversiteit in bestuur

√    Diversiteit in commissies

100
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75

80

76

Cijfer Organisatie (schaal 0-100) Cijfer Organisatie (in vergelijking met andere verenigingen)

aikidovereniging Bushidojo

Aikido

Vecht- en verdedigingssport

IJsselmonde

Rotterdam

100

neeHeeft de vereniging nog behoefte aan ondersteuning op het thema 
Organisatie?

nee
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Veilig sportklimaat

Wij hebben een veilig en positief 
sportklimaat voor alle leden en 
bezoekers

Mee eens

Plezierbeleving en
ontwikkeling

Gedrag en interactie

Regelgeving en
gevolgen

Gevoel van
veiligheid

Welzijn

aikidovereniging Bushidojo Rotterdam

Cijfer Veilig sportklimaat per thema (in vergelijking met andere 
verenigingen)
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Cijfer Veilig sportklimaat (schaal 0-100) Cijfer Veilig sportklimaat (in vergelijking met andere verenigingen)

aikidovereniging Bushidojo

Aikido

Vecht- en verdedigingssport

IJsselmonde

Rotterdam

100

Wat doet de vereniging al op het thema 
Veilig sportklimaat?

√ De vereniging heeft dit gerealiseerd

± De vereniging wil er het komende jaar mee aan de slag gaan

- Dit onderwerp heeft op dit moment geen prioriteit

√    Duidelijke visie

√    Aannamebeleid vrijwilligers

√    Gedragscode vrijwilligers

√    Gedrag- en verenigingsregels

√    Waarden - en normenbeleid

√    Opleiding en ontwikkeling trainers 

√    Ouderbetrokkenheid 

√    Vertrouwenscontactpersoon 

√    Verklaring omtrent gedrag 

√    Seksuele intimidatie en/of misbruik 

√    Zorgsignalen signaleren

√    Sport in het jeugdnetwerk 
√    Aandacht discriminatie en inclusie

Heeft de vereniging nog behoefte aan ondersteuning op het thema Veilig 
sportklimaat?

nee
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Vrijwilligers

Er zijn voldoende vrijwilligers 
binnen de vereniging om de taken 
goed uit te voeren

Mee eens

Bestuursleden

Structurele
vrijwilligerstaken

Incidentele
vrijwilligerstaken

Trainers

Overig technisch
kader

aikidovereniging Bushidojo Rotterdam

Cijfer Vrijwilligers per thema (in vergelijking met andere verenigingen)Wat doet de vereniging al op het thema 
Vrijwilligers?

√ De vereniging heeft dit gerealiseerd

± De vereniging wil er het komende jaar mee aan de slag gaan

- Dit onderwerp heeft op dit moment geen prioriteit

√    Vrijwilligersbeleid

√    Vrijwilligerscommissie of -coördinator

√    Onboarding (socialisatie)

√    Ouderparticipatie

√    Waardering en erkenning

√    Aandacht voor taakkenmerken

√    Betrekken verschillende generaties

100
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76

69

66

Cijfer Vrijwilligers (schaal 0-100) Cijfer Vrijwilligers (in vergelijking met andere verenigingen)

aikidovereniging Bushidojo

Aikido

Vecht- en verdedigingssport

IJsselmonde

Rotterdam

100

Heeft de vereniging nog behoefte aan ondersteuning op het thema 
Vrijwilligers?

nee
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Hulp nodig? Wij staan voor je klaar!

Heb je vragen of wil je sparren over deze rapportage 
neem dan contact op met jouw verenigingsconsulent 
gebieden bij Rotterdam Sportsupport

Verenigingsconsulent: Wim Wisse

E-mail: w.wisse@rotterdamsportsupport.nl

Telefoon: 06-14390386

Tevredenheid Rotterdam Sportsupport

Punten waarop Rotterdam Sportsupport 
haar dienstverlening nog verder kan 
verbeteren

n.v.t.

9

Belangrijkste doelstellingen van de vereniging voor de komende 
drie jaar

Knelpunten die op dit moment spelen waar nog geen 
ondersteuning op plaats vindt

geen

Het doel van de vereniging is de huidige gang van zaken de 
waarborgen, terwijl wij een kleine groei in ledenaantal proberen te 
realiseren.


