












In 2014 leek de terugloop te stoppen. 
Echter, in 2015 zien we toch weer een 
afname van het ledenaantal met 18.
Deze afname is terug te vinden bij de 
jeugd, zowel junioren als pupillen.

De vrouwen leken de afgelopen jaren 
weer even in opmars. In 2015 zakt het 
vrouwelijke aandeel weer terug 
naar 37 %.
Ter vergelijking:
2005: 60 % mannen; 40 % vrouwen
2012: 63 % mannen; 37 % vrouwen
2013: 63 % mannen; 37 % vrouwen
2014: 61 % mannen; 39 % vrouwen

Het aantal licentiehouders in 2015 is 91.
De vergelijking met vorig jaar is wat 
lastiger te interpreteren. Dit jaar is de 
schaatser zelf verantwoordelijk voor de 
aanvraag/verlenging van zijn of haar 
licentie. Dit betekent in elk geval dat het 
opzeggen van de licentie niet wordt 
vergeten. Er zijn dus geen “slapende 
licentiehouders” meer.

Een leeftijdsverdeling die al vele jaren 
ongeveer hetzelfde is.
Pieken in de jeugd (11-15 jaar) en 
masters (46-50 jaar).
Het aandeel masters is sowieso groot bij 
Ballangrud.

De belangrijkste conclusies



Afname van het ledenaantal de laatste jaren maakt in elk geval 
nieuwsgierig naar de reden van opzegging. Hoewel niet 
iedereen een reden opgeeft (ook niet na opvragen), is er wel 
een tendens te ontdekken.
Het overstappen naar een andere sport is de meest 
voorkomende reden. We zien dit vooral bij de jeugd. Kennelijk 
zoekt de jeugd naar een passende sport.
Als tweede reden is het ontbreken van de interesse te noemen. 
Jeugdleden proberen de schaatssport, maar zijn daar niet 
warm voor geworden.
Bij wat oudere oud-leden zien we juist als meest voorkomende 
reden dat er geen gebruik wordt gemaakt van de aangeboden 
sportmogelijkheden.

Zelden wordt onvrede of kosten als reden genoemd. Bij de 
opzeggingen worden vaak complimenten uitgedeeld over de 
vereniging of de manier van training geven. Dit is echter niet 
verder gekwantificeerd.


