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1. 
Methodologie 
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BESCHRIJVING 
STEEKPROEF 

ENQUÊTE 
METHODE 

ONDERZOEKS-
PERIODE 

GROOTTE VAN DE 
STEEKPROEF 

QUOTA 
GEMIDDELDE 

LENGTE 

760 
Telefonische 

enquêtes 
  

8 kwalitatieve 
interviews 

 
 

VAN:   
26/09/2016  

TOT:  
25/10/2016 

  

• Activiteiten-
sector 

• Taal 
• Grootte van de 

vereniging 

Directeurs 
van Belgische 
verenigingen 

Telefonische 
enquêtes 

METHODOLOGIE 

20 minuten voor 
de telefonische 

enquêtes 

45 minuten voor 
de kwalitatieve 

interviews 

VAN:   
30/11/2016  

TOT:  
14/12/2016 

& 
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GROOTTE VAN DE VERENIGINGEN 

ZEER GROOT GROOT KLEIN 

Vaste, voltijdse 
loontrekkende WN > 250 5-250 geen 

OF 2 van de 3 
onderstaande 

criteria 

2 van de 3 
onderstaande 

criteria 

Slechts 1 van de 
onderstaande 

criteria 

Vaste, voltijdse 
loontrekkende WN 

≥ 50 ≥ 5 < 5 

Jaaropbrengsten > 7 300 000 euros ≥ 312 500 euros ≤ 250 000 euros 

Balanstotaal > 3 650 000 euros ≥1 249 500 euros ≤ 1 000 000 euros 

Profiel van de kwantitatieve steekproef (Quota) 

TAAL ACTIVITEITENSECTOR 

50% 
50% 

NL 
FR 

32% 
24% 

19% 
14% 11% 

Sociale
sector

Gezondheid Cultuur Ontwikkelings-
samenwerking

Milieu

Zeer 
groot 

9% 

Groot 
31% 

Klein 
60% 
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DEELNEMERS 

Profiel van de kwalitatieve steekproef 

AANTAL 

N=4 
N=4 

NL 
FR 

De deelnemers werden aangebracht door de 
‘Koning Boudewijn Stichting 

Lieve Van Boxen 
Tejo VZW 

Bart Verhaeghe 
De Verenigde Verenigingen 

Rogier Eijkens 
Vredeseilanden 

Monique De Dobbeleer 
De Vlaspit VZW 

Alain Vanoeteren 
SSM Ulysse 

Etienne Cléda 
Empreintes asbl 

Matteo Segers 
ACC asbl 

Bruno Gérard 
Unipso 
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2. 
Economische situatie 
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EVOLUTIE – VOORBIJE 12 MAANDEN 

Economische situatie van de verenigingssector – Evolutie 

Ruime meerderheid van respondenten (60%) is overtuigd dat de economische situatie van de 
sector in België verslechterde. In vergelijking tot vorig jaar is men wel minder uitgesproken 
negatief (significante daling van 10%).   

Basis: Totale steekproef (N=760) 
Vraag: Q7. Hoe evolueerde volgens u de economische situatie van de verenigingssector in België in de loop van de voorbije 12 maanden? 
ABCD: 95% significantie level  
 

60% 

70% 

59% 
65% 

56% 

32% 
26% 

35% 
29% 

38% 

20162015201420132012

Verslechtering Stabiel

Significante stijging/daling tov. vorig jaar 
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Voorzichtig optimisme, gevolg van de veerkracht van de verenigingen om zichzelf heruit te 
vinden.   

«Je suis assez positif. Le secteur a déjà fait face à des moments délicats durant 
sa longue histoire où il a du se réinventer. Sa souplesse organisationnelle et sa 
proximité des citoyens et de ses besoins lui permettent de se questionner et 
d’évoluer sans cesse. Par ailleurs, de nouvelles initiatives innovantes émergent 
tandis que certaines personnes aux compétences diverses et issues du secteur 
marchand décident de rejoindre le secteur afin de retrouver un sens dans leur 
travail. Cette évolution contribue à dynamiser le secteur.»  

Bruno Gérard, Unipso 
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3. 
Inkomsten 
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Met betrekking tot de financiële inkomsten zag en verwacht 1 op 4  een verslechtering. Maar ook 
hier hoopvolle signalen.  Net geen 60% verwacht een stabilisering in 2017.      

Basis: Totale steekproef (N=760) 
Vraag: Q10. Hoe evolueerde, in de loop van de voorbije 12 maanden, de economische situatie van uw vereniging? 
 Q11. En hoe ziet u de economische situatie van uw vereniging evolueren in de loop van de komende 12 maanden? 

Economische situatie van uw vereniging 

VOORBIJE 12 MAANDEN 

KOMENDE 12 MAANDEN 

-2% 

Saldo 

-2% 

22 24 51 2 

Verbeterd Verslechterd Stabiele toestand Weet het niet

19 21 58 2 

Verbeteren Verslechteren Stabiele toestand Weet het niet
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EVOLUTIE – VOORBIJE 12 MAANDEN 

Economische situatie van uw vereniging – Evolutie 

Verder zien we dat het aantal verenigingen dat een stijging van hun inkomsten ziet, sinds 2012 
gestaag toeneemt.   

Basis: Totale steekproef (N=760) 
Vraag: Q10. Hoe evolueerde, in de loop van de voorbije 12 maanden, de economische situatie van uw vereniging? 
ABCD: 95% significantie level  
 

24% 24% 
26% 

33% 
29% 

17% 

23% 
22% 

20% 
16% 

14% 
11% 

35% 34% 

2016201520142013201220112010

Verslechtering Verbetering

Evolutie saldo -2% -4% -10% -18% -19% +11% +18% 

Significante stijging/daling tov. vorig jaar 
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4. 
Financiële moeilijkheden 
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Basis: Totale steekproef (N=760) 
Vraag: Q25. Kende uw vereniging financiële moeilijkheden in de loop van de voorbije 12 maanden? 

Het aantal verenigingen dat daadwerkelijke financiële moeilijkheden heeft ervaren, blijft wel 
stabiel in vergelijking tot vorig jaar en 2014.   
  

Financiële moeilijkheden - Evolutie 

FINANCIËLE MOEILIJKHEDEN 

18% 19% 18% 

201620152014

Significante stijging/daling tov. vorig jaar 
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Basis: Enkel verenigingen die vaste werknemers in dienst hebben (N=466) 
Vraag: Q37. Wat betreft het personeel van uw vereniging, moest u in de loop van de voorbije 12 maanden overgaan tot …? 
 Q38. En verwacht u dat u er in de loop van de komende 12 maanden zal toe overgaan? 

17% van de verenigingen die vaste werknemers in dienst hebben, moest in de afgelopen 12 
maanden overgaan tot ontslagen. 1/3 zegt meer beroep te hebben moeten doen op vrijwilligers. 
Deze laatste zullen nog in belang toenemen.     

Personeelsbeleid 

IMPACT PERSONEEL 

17 

9 

13 

30 

1 

10 

12 

13 

39 

3 

Ontslagen

Vermindering van de arbeidsduur

Overschakeling op deeltijds werk

Meer beroep doen op vrijwilligers

Daling van de salarissen Voorbije 12 maanden

Komende 12 maanden
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5. 
Financieringsbronnen 
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76 

58 

57 

64 

52 

41 

40 

33 

19 

Overheidssubsidies

Financieringen, door de overheid, op aanvraag

Permanente financieringen door de overheid

Giften vanwege particulieren, financieel of in
natura

Giften vanwege bedrijven, sponsoring, mecenaat

Bijdragen door de leden

Giften vanwege stichtingen en andere instellingen
zoals de Nationale Loterij

Commerciële ontvangsten uit de verkoop van
voorwerpen

Legaten, nalatenschappen; giften via testament

Financieringsbronnen van de verenigingen (% Ja) 

Basis: Totale steekproef (N=760) 
Vraag: Q12. Kunt u mij vertellen of uw vereniging beschikt over elk van de volgende financieringsbronnen? 

Overheidssubsidies zijn veruit de belangrijkste bron van inkomsten, gevolgd door giften van 
particulieren en bedrijven.    
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% VERMINDERING 

Basis: Enkel indien de vereniging beschikt over financieringen, door de overheid, op aanvraag of permanente financieringen door de overheid 
Vraag: Q13. Hebt u in de loop van de voorbije 12 maanden een vermeerdering, een vermindering of een stabiele toestand geconstateerd voor wat betreft de volgende 
 financieringsbronnen? 

Evolutie % verenigingen dat een vermindering van de overheidsfinancieringen vaststelde 

Ongeveer 1 op 3 stelt een vermindering van overheidsfinanciering vast. Hun aandeel lijkt echter 
licht te dalen.  

Significante stijging/daling tov. vorig jaar 

34% 
40% 41% 

37% 

30% 

22% 

23% 
31% 

38% 

18% 

26% 
22% 

24% 

21% 

2016201520142013201220112010

financieringen op aanvraag permanente financieringen
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% VERMINDERING 

Basis: Enkel indien de vereniging beschikt over financieringen, door de overheid, op aanvraag of permanente financieringen door de overheid 
Vraag: Q16. Voorziet u in de loop van de komende 12 maanden een vermeerdering, een vermindering of een stabiele toestand voor wat betreft de volgende 
 financieringsbronnen? 

Evolutie % verenigingen dat een vermindering van de overheidsfinancieringen verwacht 

… en men is ook wat minder pessimistisch over de toekomst. 

Significante stijging/daling tov. vorig jaar 

29% 31% 

40% 

32% 
29% 

24% 

31% 31% 

23% 
17% 

20162015201420132012

financieringen op aanvraag permanente financieringen
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Basis: Totale steekproef (N=760) 
Vraag: Q34. Hoeveel subsidieaanvragen heeft uw instelling in de voorbije 12 maanden ingediend bij overheidsinstanties of stichtingen? 

Evolutie subsidieaanvragen (% Ja) 

Maar misschien heeft dit ook te maken met bijgestelde verwachtingen, daar het aantal 
subsidieaanvragen ansich een dalend trend kent sinds 2014.   

EVOLUTIE SUBSIDIEAANVRAGEN 

76% 
79% 80% 

201620152014

Significante stijging/daling tov. vorig jaar 
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Basis: Enkel indien vereniging beschikt over specifieke financieringsbron 
Vraag: Q13. Hebt u in de loop van de voorbije 12 maanden een vermeerdering, een vermindering of een stabiele toestand geconstateerd voor wat betreft de volgende 
 financieringsbronnen? 

7 

13 

23 

18 

28 

19 

18 

19 

31 

34 

30 

22 

19 

24 

24 

14 

61 

48 

42 

55 

50 

55 

56 

66 

1 

5 

5 

5 

4 

2 

2 

1 

Permanente financieringen door
de overheid (n=367)

Financieringen op aanvraag
(n=426)

Legaten, nalatenschappen; giften
via testament (n=127)

Giften vanwege stichtingen
(n=284)

Commerciële ontvangsten uit de
verkoop van voorwerpen (n=250)

Giften vanwege particulieren,
financieel of in natura (n=494)

Giften vanwege bedrijven (n=390)

Bijdragen door de leden (n=327)

Vermeerdering Vermindering Stabiele toestand Weet het niet

-6% 

-5% 

+9% 

-5% 

-6% 

+6% 

Saldo 

Evolutie van de financieringsbronnen 

Verenigingen kijken ook meer naar inkomsten uit commerciële ontvangsten. In 2016 haalde 33% 
inkomsten uit commerciële ontvangsten. Voor 28% onder hen was dit een vermeerdering t.o.v. 
vorig jaar 

-25% 

-21% 
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Basis: Enkel indien vereniging beschikt over specifieke financieringsbron 
Vraag: Q16. Voorziet u in de loop van de komende 12 maanden een vermeerdering, een vermindering of een stabiele toestand voor wat betreft de volgende 
 financieringsbronnen? 

5 

14 

18 

15 

34 

24 

23 

19 

24 

29 

21 

19 

11 

15 

16 

6 

69 

53 

50 

61 

51 

59 

57 

74 

2 

4 

11 

5 

4 

3 

4 

2 

Permanente financieringen door
de overheid (n=367)

Financieringen op aanvraag
(n=426)

Legaten, nalatenschappen; giften
via testament (n=127)

Giften vanwege stichtingen
(n=284)

Commerciële ontvangsten uit de
verkoop van voorwerpen (n=250)

Giften vanwege particulieren,
financieel of in natura (n=494)

Giften vanwege bedrijven (n=390)

Bijdragen door de leden (n=327)

Vermeerdering Vermindering Stabiele toestand Weet het niet

-3% 

-3% 

+23% 

+9% 

+7% 

+14% 

Prognose van de financieringsbronnen 

-19% 

-14% 

34% verwacht in 2017 een toename van de inkomsten uit commerciële ontvangsten.  

Saldo 
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• Deze schaalvergroting zal nodig zijn om te kunnen blijven bestaan: te kleine verenigingen zullen niet kunnen blijven 
bestaan. 

– Dit leidt tot druk op personeel en directies om rendabel te blijven, wat gelinkt kan worden met de trends naar meer 
professionalisering en commercialisering.  

 

• Ook partnerschappen met andere verenigingen zijn een manier om te overleven.  

– Partnerschappen worden gezien als een manier om synergiën te creëren (bv. bepaalde taken of diensten samen organiseren, of 
infrastructuur delen om kosten te drukken). 

– Het idee van partnerschappen uit te bouwen, is minder uitgesproken bij Franstalige verenigingen.  

Verenigingen verwachten in de toekomst structurele en organisatorische hervormingen in de 
vorm van schaalvergroting en samenwerking met andere verenigingen.  
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Verwacht wordt dat er zich als gevolg van deze trends belangrijke verschuivingen zullen 
voordoen in de verenigingssector: 

« Ik denk dat sommigen het niet zullen overleven. Die zullen wat meer moeite 
hebben, aangezien ze niet veel andere middelen hebben. Grotere zullen meer 
kans hebben om te overleven, omdat zij vaak wat meer in credibiliteit hebben 
naar mogelijke andere donoren. Ze hebben meer middelen, kunnen meer 
resultaten laten zien. De verschuiving zal dan zijn dat zij vooral meer zullen 
zoeken naar andere soorten van financieringen. » 

Rogier Eijkens, Vredeseilanden 



24 

• Verenigingen zijn bezorgd over de wenselijkheid van commerciële activiteiten: 

– Deze activiteiten liggen niet in lijn met de bestaansredenen van verenigingen, wat ethische vraagstukken opwerpt.  

• Verenigingen bieden daarom liever betalende diensten aan (bv. opleidingen) in plaats van producten. 

– Ook op juridisch vlak zijn er onzekerheden over de mogelijkheden van het verwerven van commerciële inkomsten. 

– De trend naar meer private financiering staat op gespannen voet met het behoud van de missie en identiteit van verenigingen 

Verenigingen gaan op zoek naar alternatieve financieringsbronnen, zoals commerciële 
inkomsten. Hoewel deze trend zich in de toekomst zal verder zetten, stellen verenigingen de 
wenselijkheid hiervan in vraag.  
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«Maintenant sur le terrain il faut pouvoir être pragmatique et trouver des 
financements afin de pérenniser et de développer leurs actions pour répondre 
aux besoins des citoyens. C’est cette réalité qui explique en partie le recours à 
des financeurs privés, à des campagnes de crowdfunding ou à d’autres outils 
financiers. Un élément important lors de toute recherche de financement est 
d’être pragmatique, inventif mais aussi de conserver un esprit critique sur le 
sens pour une entreprise d’être financée par tel ou tel financeur. Il faut veiller à 
garder le contrôle de son identité et de ses objectifs (….) » 

 

             Bruno Gérard, Unipso 
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FINANCIËLE IMPACT 
HERVORMING PROVINCIES 

Basis: Enkel Nederlandstaligen (N=375) 
Vraag: Q47. Welk percentage van de overheidssubsidie van uw vereniging komen van het niveau van de provincie? 
 Q48. Wat denkt u dat de financiële impact zal zijn op uw vereniging ten gevolge van de hervorming van de provincies? 

De hervorming van de provincies baart wel zorgen, daar de overgrote meerderheid een daling 
van de inkomsten uit provinciale subsidies verwacht.   

GEMIDDELD ONTVANGEN % SUBSIDIE 

Percentage subsidies afkomstig van de provincie 

19,4 

4 

69 

27 

1 

Verhoging

Status quo

Vermindering

Weet het niet
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« Dat is zeer verontrustend, maar ook nog onduidelijk. Heel wat bevoegdheden 
zijn overgedragen naar Vlaanderen en het is niet altijd duidelijk op welke 
manier Vlaanderen beleid en middelen zal gaan inzetten. In elk geval konden 
provincies –tot nu- op heel wat fronten een eigen beleid uitstippelen met eigen 
accenten. Die regionale accenten vallen nu weg. Dat is te betreuren en heeft 
een stevige impact op lokale en regionale middelveldwerkingen. » 

Bart Verhaeghe, De Verenigde Verenigingen 
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6. 
Gebruik digitale tools  
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Basis: Totale steekproef (N=760) 
Vraag: Q43 Maakt uw organisatie gebruik van volgende tools voor fondsenwerving? 

Gebruik van specifieke tools om fondsen te werven 

Het gebruik van digitale tools voor fondsenwerving lijkt nog geen ‘given’. 1 op 3 mag dan wel 
gebruik maken van online tools voor e-mail campagnes, slechts 2 op 10 laat online betalingen via 
hun website toe.  Nog veel erger is het gesteld met QRR en SMS donaties.    

TOOLS VOOR FONDSENWERVING 

Online tools 
voor e-mail 
campagnes 

Aanmaak 
fiscale attesten 

Online betaling 
via website 

Online 
webshop 

Online 
ticketing CRM 

Giften via QR-
code 

Giften via sms-
donatie 

33% 

23% 

22% 

12% 

10% 7% 2% 

1% 
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7. 
En dus… 



31 

 

De financiële situatie van verenigingen blijft precair. De financiële crisis en overheidsbesparingen worden als een 
stabiele, maar nog steeds ongunstige situatie beschouwd. Onzekerheden m.b.t. overheidsfinanciering maken een 
langetermijnplanning moeilijk. 

Toch lijkt er in 2016 een kentering te ontstaan. De cijfers suggereren enkele minder negatieve trends wat betreft 
inkomsten en de inschatting van de eigen economische situatie. Verenigingen zijn ook iets minder pessimistisch in 
hun blik naar de toekomst voor deze zaken.  

Over de vraag of er effectief van (een voorzichtig) optimisme gesproken kan worden, bestaat echter nog discussie 

Verenigingen geven aan het gevoel te hebben gedwongen te worden om te veranderen en zichzelf terug uit te 
vinden. Dankzij hun veerkracht, flexibiliteit en creativiteit zetten ze in op alternatieve strategieën, zoals vermarkting, 
schaalvergroting en de zoektocht naar alternatieve, vaak private financieringsbronnen.  

Er bestaat echter nog heel wat onzekerheid over deze nieuwe evoluties. De trend naar mee private financiering 
staat op gespannen voet met het behoud van de missie en identiteit van verenigingen.  

In Vlaanderen is men ook bezorgd om de hervorming van de provincies. 

Tot slot valt het op dat Belgische verenigingen nog niet helemaal de weg hebben gevonden naar digitale 
fondsenwering.  

En dus… 
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DANK U ! 

Voor meer inlichtingen: 
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David Versweyveld 
Research Manager 
 
Tel:      +32 3 613 00 94 
Mail:   Daivd.Versweyveld@ipsos.com 

Steven Braaeckman 
Senior Research Executive 
 
Tel:      +32 9 216 22 05 
Mail:   Steven.Braeckman@ipsos.com 


