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Ruim helft van de Vlamingen is actief binnen een vereniging
Sportclubs zijn de meest populaire verenigingen in Vlaanderen
Iets meer dan de helft van de Vlamingen is actief binnen een vereniging. Dat aandeel blijft de
laatste jaren min of meer stabiel. Sportclubs zijn veruit het populairst: ruim een kwart van de
Vlamingen maakt actief deel uit van een sportvereniging. Andere verenigingen volgen op grote
afstand.
Iets meer dan de helft van de Vlamingen (55%) was in 2018 actief lid van minstens 1 vereniging. Dat
blijkt uit de resultaten van de meest recente SCV-survey (sociaal-culturele verschuivingen) van
Statistiek Vlaanderen. Deze bevraging, in 2018 afgenomen, polste bij zo’n 1.500 Vlamingen naar hun
opvattingen en gedragingen rond tal van maatschappelijk relevante thema's.
Het aandeel Vlamingen dat actief lid is van een vereniging schommelde tussen 2000 en 2018 rond de
55%. Enkel in 2011 zakte dat aandeel beperkt onder de 50%. Mannen (61%) zijn vaker actief in een
vereniging dan vrouwen (48%), personen jonger dan 40 jaar (57%) vaker dan personen ouder dan 60
(52%) en hoogopgeleiden (70%) vaker dan laagopgeleiden (42%). Wat de woonplaats betreft, ligt het
aandeel personen dat actief lid is van een vereniging het laagst in de grootsteden (49%) en het
hoogst in de kleinere steden en centrumsteden (57%).
Sportclubs zijn duidelijk de meest populaire verenigingen in Vlaanderen. Ruim een kwart van de
bevolking gaf in 2018 aan actief lid te zijn van een sportvereniging (26%). Daarna volgen op grote
afstand de hobby- en kunstverenigingen (telkens 7%), de vakbonden en beroepsorganisaties (6%), de
wijk- of buurtcomités, de socio-culturele verenigingen en de ouderverenigingen op school (telkens
5%) en de jeugd- en vrouwenverenigingen (telkens 4%).
Voor meer informatie over bovengenoemde statistieken, zie
https://www.statistiekvlaanderen.be/actief-lidmaatschap-van-verenigingen
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