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Voetbal volkssport nummer één

Voetbal is al lang niet meer een sport voor alleen de traditionele doelgroep mannen en jongens. Voetbal is volkssport nummer één. Ook vrouwen en meisjes
weten de weg naar de voetbalvereniging steeds beter te vinden. Ons land telt om precies te zijn 131.948 voetballende meisjes en vrouwen; een stijging van
3,5 procent ten opzichte van het seizoen ervoor. Het totaal aantal leden eind 2012/'13 bedraagt 1.214.712. Hiermee groeit het ledenaantal van de KNVB
licht.

 

De KNVB zet zich al jarenlang in om specifieke doelgroepen aan het voetballen te krijgen of te behouden voor de voetbalsport. Dit doet de bond door
maatwerk te bieden en in te spelen op de wensen van de verschillende doelgroepen. Een mooi voorbeeld hiervan is het 7x7 35/45+ voetbal. 

Bij deze voetbalvorm heeft de KNVB goed geluisterd naar de wensen van de voetballers in deze leeftijdscategorie. Niet langer hoeven zij op te boksen tegen
de jongere generatie op een groot veld. Voetballen met en tegen leeftijdsgenoten, op een half speelveld waarop onbeperkt wisselen is toegestaan en de
buitenspelregel niet van toepassing is: dát is het idee van het 7x7 35/45+ voetbal. In 2012/'13 zijn 266 teams actief in de 7x7 35+ en 45+ competities, een
verdrievoudiging ten opzichte van het seizoen ervoor.

Het verenigingsleven

Ieder weekend genieten ontelbaar veel mensen, passief of actief, van de voetbalsport. De plek waar dit doorgaans plaatsvindt, is de voetbalvereniging. De
'voetbalinfrastructuur' en het verenigingsleven zoals wij dat in Nederland kennen, is uniek. Een paar minuten fietsen en je komt wel ergens een
voetbalvereniging tegen; in 2012/'13 telt ons land er 3.168 (2.597 veld- en 571 zaalvoetbalverenigingen). Samen met de honderdduizenden vrijwilligers van
deze verenigingen organiseert de KNVB dit seizoen niet minder dan 752.395 wedstrijden.

 

De voetbalvereniging is veel meer dan de plek waar wordt gevoetbald. Clubs vervullen in veel wijken, buurten en dorpskernen een sociale en verbindende
rol. De bond stimuleert verenigingen ook om de blik naar buiten te richten en zich te ontwikkelen tot een 'open club'. Hierdoor is de vereniging het middelpunt
van de wijk en zorgt deze voor leefbaarheid en participatie van leden én niet-leden.

Tegen geweld, voor sportiviteit

Helaas staat het weekend niet altijd geheel en al in het teken van de wedstrijden zelf. In het weekend van 8 en 9 december 2012 staat de hele voetbalwereld

stil bij de tragische en zinloze dood van assistent-scheidsrechter Richard Nieuwenhuizen (op 3 december 2012). Amateurverenigingen openen massaal de
deuren om met elkaar in gesprek te gaan en na te denken over de toekomst. De zin 'Zonder respect geen voetbal' behoeft sindsdien geen verdere uitleg.

 

Al langere tijd werkt de bond samen met verenigingen aan programma's en activiteiten op het gebied van sportiviteit en respect. De tragische gebeurtenis
van december 2012 maakt duidelijk dat er nog meer moet gebeuren. Op 20 maart 2013 presenteert de KNVB het actieplan 'Tegen geweld, voor sportiviteit'.
Het doel van het plan is helder: het tegengaan van geweld en het bevorderen van sportiviteit op en rond de voetbalvelden. Het actieplan beschrijft een set
aan nieuwe maatregelen, evenals de intensivering van een aantal bestaande activiteiten. Twee van de maatregelen gaan direct in: de Hulplijn noodgevallen
en het Meldpunt wanordelijkheden.


