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INLEIDING

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 november 2010 is door een aantal leden een
presentatie gehouden over de mogelijkheden van zaterdagvoetbal voor senioren binnen onze
vereniging. Deze leden zijn van mening dat het zondagvoetbal steeds minder aantrekkelijk wordt.
Diverse oorzaken worden hiervoor aangedragen: steeds meer verenigingen maken de overstap naar
de zaterdag, de tegenstanders op zaterdag zouden aantrekkelijker zijn en de lage doorstroming van
de jeugd kan komen door het zondagvoetbal.
Aan het eind van de presentatie werd het bestuur verzocht om een commissie in te stellen die nader
onderzoek zou moeten doen naar de mogelijkheid om competitief voetbal bij de senioren van zondag
naar zaterdag te verplaatsen. Het bestuur heeft aan dit verzoek gehoor gegeven.
Het bestuur heeft bij de commissie een takenpakket neergelegd en haar verzocht de taken uit te
voeren en advies te geven over de (on)mogelijkheden van een mogelijke overstap. De commissie
heeft de taken uitgevoerd door middel van het houden van een enquête onder een groot deel van de
actieve spelers, door het interviewen van diverse personen en commissies binnen de vereniging en
door het organiseren van een inspraakavond.
In dit adviesrapport zijn de belangrijkste resultaten beschreven en geanalyseerd van het uitgevoerde
onderzoek. Het doel van dit rapport is om het bestuur te informeren over de bevindingen die zijn
gedaan bij de uitvoering van de taken zoals omschreven in de taakomschrijving en een advies uit te
brengen over het wel of niet (gedeeltelijk) overstappen van de seniorenafdeling van zondag- naar
zaterdagvoetbal.
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ONDERZOEK EN ANALYSE

Het bestuur van D.B.G.C. heeft de volgende taakomschrijving neergelegd bij de commissie Za-Zo:

A.

In kaart brengen bereidwilligheid overstap zondagvoetbal naar zaterdagvoetbal onder alle
seniorenleden en recreanten;

B.

In kaart brengen van de wensen van de juniorenleden (A-B junioren) over keuze zaterdag- of
zondagvoetbal;

C.

In kaart brengen of doorstroming junioren naar senioren met zaterdagvoetbal hoger is dan
met zondagvoetbal. O.a. ook inzicht krijgen in de geloofsovertuiging van de jeugdleden;

D.

Mogelijkheid onderzoeken om recreatief voetbal op zondag (voorlopig) te laten voortbestaan
(hoeveel animo is hiervoor, is er kantinebezetting, etc.);

E.

Facilitaire zaken in kaart brengen bij overstap naar zaterdagvoetbal (onderzoek kleedruimte,
veldbezetting, scheidsrechters, kantinebezetting, leiders jeugdteams, etc.);

F.

Inventariseren bereidwilligheid van een overstap naar zaterdagvoetbal onder de belangrijkste
sponsoren (hoofd- en subsponsoren);

G.

In kaart brengen of toeschouwersaantallen met zaterdagvoetbal hoger zijn dan met
zondagvoetbal.
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Enquêtes
De taken A, B, C en D zijn door de commissie onderzocht door middel van het uitvoeren van een
enquête onder een grote groep actieve leden. De spelers van het 1e, 2e, 3e, 4e, 5e en Recreanten,
alsmede de spelers van de Dames, MB1, A’s, B’s en C’s zijn door middel van de enquête om hun
mening verzocht. In bijlage 1 wordt het enquêteformulier weergegeven. In bijlage 2 is een overzicht
te zien van de enquêteresultaten.
Van de 276 uitgestuurde enquêtes zijn er 208 ingevuld ontvangen, waardoor het respons percentage
op 75% komt te liggen. Dit percentage is hoog genoeg om een representatief beeld van de mening
van de actieve leden weer te geven.

A.

In kaart brengen bereidwilligheid overstap zondagvoetbal naar zaterdagvoetbal onder alle
seniorenleden en recreanten

Elftallen
1e elftal; bij het 1e elftal heeft 81% een voorkeur voor de zaterdag en heeft 4,8% een voorkeur voor
de zondag. De bereidwilligheid voor een eventuele overstap naar het zaterdagvoetbal onder
het 1e elftal is daarom groot.
2e elftal; bij het 2e elftal heeft 47,1% een voorkeur voor de zaterdag en 35,3% een voorkeur voor de
zondag. De bereidwilligheid voor een eventuele overstap naar het zaterdagvoetbal onder het
2e elftal is daarom redelijk groot.
3e elftal; bij het 3e elftal heeft 12% een voorkeur voor de zaterdag en 84% een voorkeur voor de
zondag. De bereidwilligheid voor een eventuele overstap naar het zaterdagvoetbal onder het
3e elftal is daarom gering.
4e elftal; bij het 4e elftal heeft 65% een voorkeur voor de zaterdag en 25% een voorkeur voor de
zondag. De bereidwilligheid voor een eventuele overstap naar het zaterdagvoetbal onder het
4e elftal is daarom groot.
5e elftal; bij het 5e elftal heeft 8,7% een voorkeur voor de zaterdag en 91,3% een voorkeur voor de
zondag. De bereidwilligheid voor een eventuele overstap naar het zaterdagvoetbal onder het
5e elftal is daarom gering.
Recreanten; bij de recreanten heeft 15,8% een voorkeur voor de zaterdag en 84,2% een voorkeur
voor de zondag. 4 van de in totaal 51 recreanten hebben een voorkeur voor de zaterdag,
maar wanneer het zondag blijft, zullen zij niet stoppen. De bereidwilligheid voor een eventuele
overstap naar het zaterdagvoetbal onder de recreanten is daarom gering.
Dames; de dames hebben een voorkeur voor zaterdagvoetbal, mits zij wel op dezelfde tijd kunnen
blijven spelen.
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Toekomst
Voorts is uit de enquête gebleken dat er 13 seniorenleden zullen stoppen, wanneer zij op zaterdag
zullen moeten gaan voetballen. Als DBGC een zondagvereniging blijft, zullen er 5 seniorenleden
stoppen.
Tevens is gebleken dat 71,4% van de seniorenleden denkt dat het seniorenvoetbal voor DBGC op
zaterdag de toekomst heeft. 4,4% van de seniorenleden denkt dat seniorenvoetbal op zondag de
toekomst heeft. 24,2% van de seniorenleden geeft aan dat zij niet kunnen inschatten wat beter is
voor DBGC.

B.

In kaart brengen van de wensen van de juniorenleden (A-B junioren) over keuze zaterdag- of
zondagvoetbal;

Elftallen
A1;

bij de A1 heeft 68,8% een voorkeur voor de zaterdag en heeft 18,8% een voorkeur voor de
zondag.

A2;

bij de A2 heeft 53,3% een voorkeur voor de zaterdag en heeft 13,3% een voorkeur voor de
zondag.

B1;

bij de B1 heeft 38,5% een voorkeur voor de zaterdag en heeft 53,8% een voorkeur voor de
zondag.

C1;

bij de C1 heeft 62,5% een voorkeur voor de zaterdag en heeft 12,5% een voorkeur voor de
zondag.

C2;

bij de C2 heeft 63,2% een voorkeur voor de zaterdag en heeft 31,6% een voorkeur voor de
zondag.

MB1;

de meisjes hebben niet of nauwelijks een voorkeur voor zaterdag of zondag;

Toekomst
Uit de ingevulde enquêtes is naar voren gekomen dat er veel jeugdleden op dit moment nog niet echt
serieus bezig zijn met de keuze voor zaterdag- of zondagvoetbal. De verwachting bestaat dat, met
name onder de jongere jeugdleden, de keuze voor zaterdag of zondag van tijd tot tijd kan verschillen.
Voorts is uit de enquête gebleken dat er 7 jeugdleden zullen stoppen, wanneer zij op zondag zullen
moeten gaan voetballen. 2 jeugdspelers hebben aangegeven dat zij stoppen wanneer DBGC een
zaterdagvereniging wordt.

Rapport Onderzoekcommissie Za-Zo

6

SINCE 1957
C.

In kaart brengen of doorstroming junioren naar senioren met zaterdagvoetbal hoger is dan
met zondagvoetbal. O.a. ook inzicht krijgen in de geloofsovertuiging van de jeugdleden;

Uit het onderzoek komt niet duidelijk naar voren dat jeugdleden stoppen vanwege het zondagvoetbal.
Derhalve is niet overtuigend aangetoond dat een eventuele overgang naar het zaterdagvoetbal leidt
tot een hogere instroom van jeugd naar de senioren.
Wat wel heel duidelijk is geworden, is dat er in de toekomst rekening gehouden zal moeten worden
met een steeds groter wordend aantal leden van protestants christelijke afkomst. Op dit moment
voetballen er bij de junioren 9 en bij de pupillen 17 kinderen van protestants christelijke afkomst.
Momenteel kan niet worden ingeschat of deze jeugdleden zullen blijven voetballen, maar het staat wel
vast dat het voor deze groep jeugdleden aantrekkelijker wordt wanneer bij DBGC seniorenvoetbal op
zaterdag mogelijk is.

D.

Mogelijkheid onderzoeken om recreatief voetbal op zondag (voorlopig) te laten voortbestaan
(hoeveel animo is hiervoor, is er kantinebezetting, etc.);

De enquêteresultaten geven aan dat zowel het 3e als het 5e elftal graag op zondag wil blijven
voetballen. Naast deze 2 elftallen willen ook de recreanten graag op zondag blijven trainen. Er is in
ieder geval genoeg animo om zondagvoetbal te laten voortbestaan.
Mogelijke facilitaire problemen die ontstaan wanneer besloten wordt om seniorenvoetbal deels op
zondag en deels op zaterdag te laten plaatsvinden, worden onder punt E. besproken.
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Interviews
De taken E en F zijn door de commissie onderzocht door middel van het uitvoeren van interviews. In
bijlage 2 zijn de uitvoerige gespreksverslagen weergegeven met de diverse personen/commissies.

E.

Facilitaire zaken in kaart brengen bij overstap naar zaterdagvoetbal (onderzoek kleedruimte,
veldbezetting, scheidsrechters, kantinebezetting, leiders jeugdteams, etc.);

In de interviews is gevraagd wat de mogelijke knelpunten zijn voor de diverse facilitaire zaken bij een
(gedeeltelijke) overstap van zondag- naar zaterdagvoetbal.

Interview met Cor Hanenberg, coördinator kantine.
-

-

-

indien het seniorenvoetbal (gedeeltelijk) naar de zaterdag gaat zullen er qua grootte van de
kantine weinig problemen ontstaan. De kantine is groot genoeg om alle spelers,
toeschouwers, leiders etc. op te vangen;
qua personele bezetting van de bar en keuken kan er wel een probleem ontstaan;
de verwachting is namelijk dat niet al het personeel van zondag meegaat naar de zaterdag.
Dit kan leiden tot een tekort aan personeel op zaterdagmiddag en dan met name ook aan het
begin van de middag wanneer de jeugd grotendeels klaar is met haar wedstrijden en de
senioren juist gaan beginnen.
als de senioren op zondag én zaterdag gaan voetballen, zullen er niet veel meer problemen
ontstaan dan wanneer de senioren enkel op zaterdag gaan voetballen. Verwacht wordt dat de
bezetting op zondag geen probleem blijft. Mochten er bijvoorbeeld 2 elftallen plus de
recreanten op zondag blijven spelen, dan is het wel belangrijk dat de 2 elftallen gelijktijdig uit
en/of thuis spelen.

Interview met Helco Sala en Kees van Noord (Technische Commissie Senioren)
-

de verwachting is dat er geen problemen zullen ontstaan voor wat betreft de
begeleiding/trainers van de diverse seniorenelftallen; zoals het er nu naar uitziet gaan de
begeleiding en trainers gewoon door.

-

de invulling van de seniorenelftallen kan problemen op gaan leveren. Op dit moment is er bij
de Technische Commissie nog niet veel bekend over bijv. spelers die gaan stoppen, van de Aselectie naar de B-selectie willen of stoppen als het zaterdag wordt c.q. zondag blijft. Hier zal
eerst onderzoek naar moeten worden gedaan, alvorens hier uitspraak over gedaan kan
worden.

Interview met Jean-Pierre Vervloed (wedstrijdsecretaris voor de jeugd en verantwoordelijk voor o.a.
het scheidsrechterskorps en de velden)
-

-

Scheidsrechters; het huidige aantal scheidsrechters is op dit moment al vrij beperkt. Het grote
probleem bij een overstap zal zitten in de invulling van de scheidsrechters voor de
zaterdagmiddag. In het huidige scheidsrechterskorps zitten namelijk personen die nu
voetballen op zondag. Bij een overstap zullen zij op zaterdag gaan voetballen en niet meer in
staat zijn om te fluiten bij de middagwedstrijden.
Kleedkamers; de huidige accommodatie is niet toereikend voor meer teams dan dat er nu zijn
binnen de vereniging. Bij een overstap zullen er extra kleedkamers bij moeten komen.
Veldbezetting; qua veldbezetting worden er op dit moment geen grote problemen verwacht.
De begintijd 's morgens zal wellicht wel iets vervroegd moeten worden. Er kunnen wel
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-

F.

problemen ontstaan wanneer het ledenaantal in hetzelfde tempo blijft doorgroeien; dan zijn 3
velden wellicht te weinig.
Kader; de verwachting is dat bij een (gedeeltelijke) overstap het aantal leiders wellicht iets
krapper zal worden, maar dat er geen elftal(len) zonder leider zal komen te zitten.

Inventariseren bereidwilligheid van een overstap naar zaterdagvoetbal onder de belangrijkste
sponsoren (hoofd- en subsponsoren);

In dit interview is gevraagd wat de mogelijke knelpunten zijn voor de sponsoring bij een
(gedeeltelijke) overstap van zondag- naar zaterdagvoetbal.

Interview met Bertold van de Burg (voorzitter van de sponsorcommissie)
De verwachting is dat er in het huidige sponsorbestand geen problemen zullen ontstaan bij een
gedeeltelijke overstap. Een overstap werkt mogelijk zelfs positief; de belemmering voor sponsoren om
DBGC niet te sponsoren uit geloofsovertuiging wordt weggenomen.

G.

In kaart brengen of toeschouwersaantallen met zaterdagvoetbal hoger zijn dan met
zondagvoetbal.

De toeschouwersaantallen in kaart brengen is lastig, omdat dit afhankelijk is van een behoorlijk aantal
factoren. Zo spelen o.a. weersomstandigheden, prestaties van het 1e elftal en de tegenstander een rol
bij het feit of er meer of minder publiek af komt op een wedstrijd.
Bij het 1e elftal zullen er meer derby’s zijn en is het te verwachten dat er meer toeschouwers komen.
Echter, zou DBGC met bijvoorbeeld het 3e, 5e elftal en de recreanten op zondag blijven voetballen,
dan zal dit weer een nadelige invloed hebben op het aantal toeschouwers bij de wedstrijd van het 1e
elftal op zaterdag.
Het geheel overziend is het toeschouwersaantal van zoveel factoren afhankelijk dat de commissie van
mening is dat hier weinig zinnigs over te zeggen is.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De bereidwilligheid voor een overstap van zondag- naar zaterdagvoetbal onder de spelers van het 1e
en 4e elftal is groot. De bereidwilligheid bij het 2e elftal is iets minder groot. Het 3e en 5e elftal en de
recreanten geven de voorkeur aan het zondagvoetbal.
De commissie is van mening dat een overstap naar zaterdagvoetbal alleen kan worden gemaakt
wanneer er minimaal 3 seniorenelftallen op zaterdag gaan voetballen. Wanneer dit aantal namelijk
minder is, zullen kwalitatief mindere voetballers genoodzaakt zijn om toch in het 1e of 2e elftal te
voetballen en zal de doorstroming van jeugd bemoeilijkt worden.
Bij een overstap naar het zaterdagvoetbal adviseert de commissie een gedeeltelijke overstap met een
minimum van 3 seniorenelftallen.

Het 3e en 5e elftal, alsmede de recreanten geven zeer duidelijk aan liever op zondag te willen blijven.
Er zal een behoorlijk aantal spelers uit deze elftallen stoppen, wanneer zij naar de zaterdag moeten.
Deze elftallen zijn derhalve (nog) niet klaar voor een overstap. Het 1e, 2e en 4e elftal zijn wel klaar
voor een overstap. Mocht er besloten worden om over te stappen naar zaterdagvoetbal, dan adviseert
de commissie om te beginnen met deze elftallen.

Het heeft de voorkeur om de senioren van DBGC op één dag te laten voetballen. Wanneer derhalve
een gedeeltelijke overstap naar zaterdagvoetbal wordt gemaakt, adviseert de commissie:
om het zondagvoetbal langzaam af te bouwen;
geen keuzemogelijkheid voor zaterdag of zondag meer te geven aan de jeugd;
Bovendien moet worden voorkomen dat ‘teleurgestelde’ zaterdagvoetballers (bijv. voetballers die net
buiten het 1e elftal vallen) steeds de overstap kunnen maken naar de zondag.

De commissie heeft geconstateerd dat het aantal protestants-christelijke spelers binnen DBGC
verhoudingsgewijs steeds groter wordt (op dit moment 26 jeugdspelers). Als DBGC een vereniging is
voor alle leden, zal er gewerkt moeten worden aan een mogelijkheid voor principiële nietzondagvoetballers om op zaterdag te kunnen blijven voetballen. Wanneer DBGC deze mogelijkheid
niet biedt zal het aantal spelers dat na de jeugd stopt met voetballen, steeds groter worden.

Mocht DBGC beslissen om een (gedeeltelijke) overstap te maken dan doet de vereniging er goed aan
om voor die tijd de facilitaire zaken onder controle te hebben. Uit de interviews met diverse mensen
binnen de vereniging is namelijk gebleken dat een aantal facilitaire zaken nog niet op orde zijn voor
een overstap:
- de kleedkamers; het aantal kleedkamers is niet voldoende als een (gedeeltelijke) overstap naar
zaterdag wordt gemaakt. Er moeten derhalve nieuwe kleedruimtes bij komen. De commissie adviseert
om eerst onderzoek te laten doen naar wat de mogelijkheden zijn voor extra kleedruimtes en op
welke termijn en tegen welke kosten dit realiseerbaar is.
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- de bezetting achter de bar en in de keuken; als een (gedeeltelijke) overstap wordt gemaakt, kan er
een probleem ontstaan met de personele bezetting achter de bar en in de keuken. De commissie
adviseert om eerst te zoeken naar mogelijkheden.
- de scheidsrechters; bij een overstap naar zaterdagvoetbal zal het vinden van voldoende
scheidsrechters een nog groter probleem worden dan het nu al is. De commissie adviseert om een
oplossing te vinden voor dit probleem.
- de velden; het aantal velden lijkt op dit moment voldoende, wanneer een overstap naar
zaterdagvoetbal wordt gemaakt.
Gezien de groei van het aantal leden van DBGC adviseert de commissie wel om alvast onderzoek te
doen naar het creëren van een extra veld. Dit om problemen in de toekomst te voorkomen.

Slotconclusie
De doelstelling van het onderzoek was om het bestuur te informeren over de bevindingen die zijn
gedaan bij de uitvoering van de taken zoals omschreven in de taakomschrijving en een advies uit te
brengen over het wel of niet (gedeeltelijk) overstappen van de seniorenafdeling van zondag- naar
zaterdagvoetbal.
Uit de enquête is naar voren gekomen dat het merendeel van onze leden meer toekomst ziet in het
zaterdagvoetbal dan in het zondagvoetbal. Met het oog op alle obstakels die genomen moeten
worden, adviseert de commissie, nadat voor alle facilitaire problemen een tijdelijke of definitieve
oplossing is gevonden, geleidelijk de weg naar het zaterdagvoetbal in te slaan.
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