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Bijlage 1 Balans ASC per 30 juni 2022 (concept) 
 
VOETBALVERENIGING A.S.C '62 
BALANS PER 30-06-2022(na resultaatverwerking) 

 
 
bedragen in € 1000     
  30 juni 2019 30 juni 2020 30 juni 2021 30 juni 2022 

        concept 

ACTIVA         

bedragen in €uro €uro €uro €uro 

          

Vaste activa         

Clubgebouw 1  1  1  1  

Kleedkamers 120.762  119.413  108.902  98.392  

Kaartverkoopgebouw 50% 1  1  1  1  

Trainingslichtmasten 16x 50% 1  1  1  1  

Trainingslichtmasten 6x 100% 1  1  1  1  

Wedstrijdlichtmasten 8x  1  1  1  1  

  120.767  119.418  108.907  98.397  

          

          

Vlottende activa         

          

Voorraden         

Kleding/Merchandising 12.323  0  0  0  

Voorraden 4.980  3.545  4.093  5.816  

  17.303  3.545  4.093  5.816  

Vorderingen         

Belastingen 0  0  0  0  

Vorderingen 4.170  4.927  1.874  19.092  

FC Dalfsen R/C 14.517  29.959  16.168  9.936  

  18.687  34.886  18.042  29.028  

          

Liquide middelen         

Liquide middelen 53.656  46.476  108.202  133.353  

          

          

          

TOTAAL ACTIVA 210.413  204.325  239.244  266.594  
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VOETBALVERENIGING A.S.C '62 
BALANS PER 30-06-2022 (na resultaatverwerking) 

 

     
  30 juni 2019 30 juni 2020 30 juni 2021 30 juni 2022 

       concept 

PASSIVA         

bedragen in €uro €uro €uro €uro 

         

Eigen vermogen         

Eigen vermogen 17.166  12.929  19.563  19.563  

Resultaat 2122       2.895  

Voorzieningen         

Voorziening kleding 0  7.931  15.216  17.802  

Voorz clubgebouw 53.124  58.924  64.724  70.524  

Voorz kleedkamer 16.901  14.901  14.901  14.901  

Voorz. Jeugd 2.411  6.382  6.382  6.382  

Voorz 50 jaar dames ASC     5.000  5.000  

Voorz Led verlichting 0  0  15.000  40.000  

 72.436  88.138  121.223  154.609  

         

Langlopende schulden         

lening o/g 85.900  77.150  68.400  59.650  

obligatielening 7.750  7.750  7.750  7.750  

         

Kortlopende schulden         

Belastingen 2.763  698  949  3.255  

RVO Susbsidie gemeente 11.171  11.171  11.171  11.171  

Overige schulden 13.227  6.489  10.188  7.701  

 27.161  18.358  22.308  22.127  

         

         

         

         

         

         

TOTAAL PASSIVA 210.413  204.325  239.244  266.594  
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Bijlage 2 Balans SVD per 30 juni 2022 (concept) 
 
 

Balans Voetbal per 30 juni 2022 
    30-6-2022  30-6-2021  

  €   €   
ACTIVA      

Materiele vaste activa      

Onroerend goed  0  1.384  
Kleedkamers  1  1  
Tenueplan  0  2.866  
Voetbalmaterialen  3.339  4.325  
Inventaris  615  161  

  3.955   8.736   

      

Vorderingen      

Handelsvorderingen/vooruitbetaald  12.837  33.102  
FC Dalfsen  0  0  
Uitkering kantine  0  0  
Vordering op kantine  143.373  124.721  

  156.210   157.823   

      

Liquide middelen      

Kas  1.413  1.589  
Bank  36.970  23.061  
Spaarrekening tenueplan  35.641  23.864  
Spaarrekening  32.525  32.521  

  106.549   81.035   

      

Totaal activa  266.714   247.594   
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PASSIVA      

Eigen vermogen      

Kapitaal  89.286  91.105  

      

Voorzieningen      

Onderhoudsvoorzieningen  20.478  20.478  
Voorziening Jeugd/Beachveld  3.580  3.580  
Voorziening Jeugdsubsidie  1.071  1.071  
Voorziening Activiteiten  1.896  1.896  
Voorziening Tenueplan  8.910  0  

  35.935   27.025   

      

Langlopende schulden      

Lening tbv kleedkamers  55.586  62.294  

      

Kortlopende schulden      

Schuld aan kantine  55.640  48.932  
FC Dalfsen  3.012  2.956  
Te betalen overige/vooruitontvangen  27.256  15.282  

  85.907   67.170   

      

Totaal passiva  266.714   247.594   
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Bijlage 3 KNVB, standaardteams per district 
 
 

Landelijk overzicht amateurteams in standaardklassen 2022-2023.  
Stand juli 2022 opgave KNVB 

Gebaseerd op verenigingen vallen binnen een 
district. 

Zaterdag            

totaal over 10 
jaar  

 

2.e 
div 

3.e 
div 

4.e 
div. 1.e kl 2.e kl 3.e kl 4.e kl 5.e kl totaal 

okt. 
21 verschil 

juli 
'12 verschil 

noord 0 4 5 17 29 58 54 88 255 249 6 236 19 

oost 1 4 5 19 28 58 96   211 203 8 167 44 

west 1 3 4 9 13 37 58 84 31 239 234 5 214 25 

west2 6 5 10 22 42 66 85 34 270 245 25 195 75 

zuid1 2 1 3 12 25 55 76   174 178 -4 157 17 

zuid 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 

 12 18 32 83 161 296 395 153 1150 1109 41 969 181 

Zondag            

totaal over 10 
jaar  

 

2.e 
div 

3.e 
div 

4.e 
div. 1.e kl 2.e kl 3.e kl 4.e kl 5.e kl totaal 

okt. 
21 verschil jul.12 verschil 

noord 0 0 4 10 24 47 43 44 172 200 -28 247 -75 

oost 1 1 8 13 29 56 82 62 252 259 -7 338 -86 

west 1 2 5 8 15 26 48 46 22 172 195 -23 303 -131 

west2 0 3 6 2 5 5 2   23 81 -58 168 -145 

zuid1 1 8 3 12 30 55 85 32 226 242 -16 293 -67 

zuid 2 0 1 3 16 29 61 115 65 290 282 8 349 -59 

 4 18 32 68 143 272 373 225 1135 1259 -124 1698 -563 

              

 jul.12 jul.13 jul.14 jul.15 jul.16 jul.17 jul.18 jul.19 sep.20 jul.21 okt.21 jul.22 

 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 21/22 22/23 

zaterdag 969 967 974 975 991 1010 1022 1059 1089 1112 1109 1150 

  -2 7 1 16 19 12 37 30 23 -3 41 

zondag 1698 1664 1626 1604 1561 1507 1443 1365 1303 1263 1259 1135 

  -34 -38 -22 -43 -54 -64 -78 -62 -40 -4 -124 

totaal 2667 2631 2600 2579 2552 2517 2465 2424 2392 2375 2368 2285 

             

zaterdag 36,3% 36,8% 37,5% 37,8% 38,8% 40,1% 41,5% 43,7% 45,5% 46,8% 46,8% 50,3% 

zondag 63,7% 63,2% 62,5% 62,2% 61,2% 59,9% 58,5% 56,3% 54,5% 53,2% 53,2% 49,7% 
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Bijlage 4 KNVB, gegevens FC Dalfsen 2023 - 2024 
 
 

 

Figuur 1: Absolute aantallen actieve voetballers 

 

Jaar Voetbalparticipatie  Sportparticipatie 

2022 10.9%  

2021 10.9%  

2020 11.1% 33.0% 

2019 11.5% 33.2% 

2018 11.6% 33.4% 
Figuur 2: Participatiegraad Gemeente Dalfsen 

 

Figuur 3: voorspelling aantal spelers 
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Bijlage 5 KNVB, voetbalpiramide 2023 
 
 
BREDE AANPAK VOETBALPIRAMIDE 

Het voetballandschap beweegt mee met de tijd en verandert continu. In de afgelopen 130 jaar is het 

competitiemodel uitgegroeid tot een piramidemodel. De bodem van de piramide bestaat uit een 

groot aantal Vijfde klassen en aan de top hebben we één Tweede divisie waarin de beste 

amateurclubs uitkomen. Nu zien we de laatste jaren dat deze piramide langzaam scheef aan het 

groeien is. Dat is een probleem; niet alleen voor de teams aan de top maar op den duur voor 

iedereen. 

Scheefgroei en een nieuwe aanpak 

De scheefgroei heeft te maken met een aantal factoren, zoals de verschuiving in speeldag van de 

zondag naar de zaterdag. Door deze terugloop op zondag blijven er aan de onderkant van de 

piramide weinig teams over, met niveauverschillen en meer reisafstanden tot gevolg. Op de zaterdag 

stijgt het aantal teams en is juist behoefte aan een goede vierde én vijfde klasse. Maar ook in de rest 

van de piramide zijn verbeteringen noodzakelijk voor meer regionale competities in de top, een 

betere aansluiting naar de Hoofdklasse en meer spanning en gelijkwaardigheid op alle niveaus. Om 

de basis van de piramide te verstevigen – en dus de kwaliteit van de wedstrijden, de reistijden, het 

aantal spannende competities en derby’s en dus het spelplezier te verbeteren – hebben we een 

aantal stappen ondernomen.  

De term piramide wordt gebruikt om duidelijk te maken hoe de opbouw van de competitie eruit zou 

moeten zien. Een ideale piramide bestaat uit een smalle top (een klein aantal teams) en een brede 

onderkant (veel teams). 

Een goede opbouw van de competitie zorgt ervoor dat er zoveel mogelijk sprake is van spanning en 

gelijkwaardigheid. Daarnaast zorgt het voor een goede verdeling van de reisafstanden passend bij 

het niveau. Bovendien zorgt het voor een goede afstemming in de wisselwerking van promotie en 

degradatie van teams. 

Bij de introductie van de nieuwe piramide voor standaardelftallen zal er ook in Derde divisie, Vierde 

divisie en Eerste klasse sprake zijn van gemengde competities. Dat wil zeggen dat zaterdag- en 

zondagverenigingen in competitieverband tegen elkaar uit kunnen komen. Vanaf de Tweede klasse 

behouden we poules die volledig bestaan uit zaterdagverenigingen of zondagverenigingen. 

Wanneer de extra degradatie in één seizoen zou plaatsvinden, dan zouden er vanuit iedere poule en 

klasse erg veel teams moeten degraderen. Bij een spreiding over twee seizoenen is het aantal 

degradanten per seizoen lager. 

Vooralsnog blijft het mogelijk dat beide teams zullen mogen uitkomen in de lopende competities. 

Bij de vaststelling van wedstrijden wordt de gewenste speeldag van de thuisspelende club als 

uitgangspunt genomen, maar hierbij maken we voor de clubs die principieel* alleen op zaterdag 

uitkomen een uitzondering. Deze clubs spelen zowel de thuis- als uitwedstrijden op zaterdag. 

*Clubs die vallen onder het convenant wat is overeengekomen met de BZV in 2013.  

Het horizontaal overstappen van speeldag blijft tot 14 september 2022 vooralsnog mogelijk. 

In het voorstel staat dat per seizoen 2023/’24 de competities in de Derde, Vierde divisie en Eerste 

klasse gemengd gaan worden ingedeeld. 
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Het definitieve besluit zal genomen worden door de ledenraad in de voorjaarsvergadering van 18 juni 

2022. 

BESLUIT KNVB d.d. 18 JUNI 2022 

De ledenraad amateurvoetbal is vandaag - zaterdag 18 juni - bijeengekomen voor de halfjaarlijkse 

ledenraadsvergadering. Een van de meest in het oog springende agendapunten van deze vergadering 

was de besluitvorming over de aanpassingen van de zogenoemde voetbalpiramide. De 

vertegenwoordigers in de ledenraad hebben vandaag in meerderheid ingestemd met deze 

voorstellen. Dit betekent concreet dat er vanaf seizoen 2022/’23 een aantal wijzigingen in de 

voetbalpiramide worden doorgevoerd. 

Wat gaat er concreet veranderen in de voetbalpiramide? 

1. De Hoofdklasse wordt vanaf 2022/’23 omgedoopt tot Vierde divisie. Zo sluit deze divisie qua 

naamgeving logischer aan bij de rest van de voetbalpiramide. Met de nieuwe naamgeving is 

duidelijker wat de plek is van deze divisie in de voetbalpiramide. 

2. Er wordt met ingang van het seizoen 2023/’24 gemengd ingedeeld in de Derde, de nieuwe 

Vierde divisie én de Eerste klasse. Gemengd indelen betekent dat zaterdag- en zondagteams 

bij elkaar in één poule zitten. Hierbij bepaalt het thuisspelende team de speeldag, met 

uitzondering van principiële zaterdagclubs die het recht op de zaterdag als speeldag blijven 

hebben. 

3. Het totale aantal poules in de Eerste klasse tot en met de Derde klasse wordt teruggebracht. 

Verspreid over de seizoenen 2022/’23 en 2023/’24 wordt het aantal Eerste klasse poules 

teruggebracht van elf naar in totaal acht poules. Voor de Tweede klasse geldt dat de huidige 

22 poules worden teruggebracht tot 16 poules en voor de Derde klasse wordt er terug 

gegaan van 42 poules naar 32 poules. 

4. Aan het einde van de seizoenen 2022/’23 en 2023/’24 vindt er een versterkte degradatie 

plaats zodat de optimale piramide met ingang van seizoen 2024/’25 is gevormd. 

5. In de Vierde en Vijfde klasse wordt flexibel omgegaan met het aantal teams per poule. Dit is 

afhankelijk van het aantal teams in de regio en het maatwerk om de reisafstanden te 

beperken. 

6. Vanaf het seizoen 2023/’24 is het niet meer mogelijk om een nieuw eerste team op een 

andere speeldag in te schrijven in de standaardcompetities. 

7. Het wordt voor alle seniorenspelers mogelijk om uit te komen in zowel de zaterdag als de 

zondagcompetities. Hiervoor geldt een uitzondering voor de standaardteams, het is alleen 

mogelijk voor spelers die mogen uitkomen in een Onder 23 team om in beide 

standaardteams te spelen. 

De komende periode zal er nog ruimte blijven voor maatwerk als de situatie hier, in bepaalde 

competities en districten, om vraagt. 

De nieuw aangenomen maatregelen zorgen voor een smallere piramide in de (sub)top. Dit heeft tot 

gevolg dat er de komende seizoenen met een versterkte degradatie gewerkt moet gaan worden. 

Voor de clubs die dit mocht overkomen is dit natuurlijk niet prettig, maar voor een optimale 

voetbalpiramide is dit een noodzakelijk kwaad. De voordelen van de nieuwe voetbalpiramide wegen 

immers zwaarder dan de nadelen. 
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Door het gemengd indelen in de Derde divisie, Vierde divisie en Eerste klasse en het terugbrengen 

van het aantal poules in de top van de voetbalpiramide ontstaan er sterkere competities met 

kleinere krachtsverschillen. Hiermee krijgen de competities een kwaliteitsimpuls. 

Er ontstaat een betere aansluiting tussen de Eerste klasse en de nieuwe Vierde divisie. 

De competitieopzet sluit beter aan bij de wensen van spelers zoals dit naar voren is gekomen uit 

onderzoek. 

Ook in de Vierde en Vijfde klasse kunnen er veel meer regionale competities georganiseerd worden 

met veel derby’s en met spannende en gelijkwaardige competities waardoor de reisafstand wordt 

beperkt. 

Samenvattend: 

Op 18 juni 2022 is het geselecteerde scenario inclusief de feedback van clubs voorgelegd aan de 

ledenraad KNVB voor de definitieve goedkeuring en doorvoering. 

De voetbalpiramide voor selectieteams gaat vanaf het seizoen 2023/2024 veranderen, meldt de 

KNVB. Tijdens de halfjaarlijkse ledenraadsvergadering heeft een meerderheid van de leden met de 

plannen ingestemd. De belangrijkste aanpassing is een vermindering van het aantal teams in de 

eerste, tweede en derde klasse. 

De voetbalpiramide, het competitiesysteem van de KNVB waarin clubs kunnen promoveren en 

degraderen, was volgens de nationale voetbalbond aan verandering toe. Daarom zijn er in november 

aanpassingen aan de leden voorgelegd. Het afgelopen half jaar is er bij de achterban gekeken wat die 

van de plannen vindt. Belangrijkste argument van de KNVB voor de aanpassingen is een sterkere, 

smallere en gelijkwaardige (sub-)top in het amateurvoetbal. De afgelopen seizoenen zijn er volgens 

de bond te veel teams die in de eerste, tweede en derde klasse uitkomen, waardoor de piramide te 

breed werd. 

De ledenraad amateurvoetbal bestaat uit dertig vertegenwoordigers van het amateurvoetbal. Samen 

met de directeur amateurvoetbal van de KNVB, Jan Dirk van der Zee en de Raad van Toezicht, is de 

ledenraad verantwoordelijk voor de koers van het amateurvoetbal. 

Door meer ploegen te laten degraderen in de seizoenen 2022/2023 en 2023/2024 wordt het aantal 

poules in de eerste klasse teruggebracht van elf naar acht. Voor de tweede klasse wordt de huidige 

22 poules teruggebracht tot zestien. Voor de derde klasse wil de bond teruggegaan van 42 poules 

naar 32 poules. 

Ook is er ingestemd met een naamswijziging. De huidige hoofdklasse heet vanaf komend seizoen 

vierde divisie. Dit om een nog beter onderscheid te maken tussen een landelijke competitie (divisie) 

en districtcompetitie (klasse). 

In de derde divisie, vierde divisie en eerste klasse worden vanaf het seizoen 2023/2024 zaterdag en 

zondagclubs gemengd. Hierbij bepaalt het thuisspelende team de speeldag, met uitzondering van 

principiële zaterdagclubs die het recht hebben om op zaterdag te spelen. Door de vermenging van 

zaterdag en zondagclubs zullen er meer derby's plaatsvinden. Dit omdat de ploegen op locatie 

worden ingedeeld en niet meer op speeldag. 

Naast de landelijke competities (eredivisie, eerste divisie, tweede divisie, derde divisie en vanaf 

volgend seizoen), heb je ook districtcompetities. De KNVB heeft Nederland onderverdeeld in zes 

voetbaldistricten: Noord, Oost, West I, West II, Zuid I en Zuid II. Zuid-Holland en district West II 
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kennen bijna dezelfde grenzen. Alleen clubs rond Gorinchem en Dordrecht spelen veelal in Zuid I, 

terwijl clubs rond het Utrechtse Woerden gewoonlijk onderdeel uitmaken van West II. 

Praktijk: 

Standaardteams mannen hebben de mogelijkheid te wisselen van speeldag zonder dat dit 
consequenties heeft voor het niveau waarop deze teams uitkomen. Dit betekent dat het in 
het seizoen 2022/’23 bereikte niveau wordt meegenomen naar de nieuwe speeldag in het 
seizoen 2023/’24. Het aanvragen om te wisselen van speeldag kan tot uiterlijk 14 september 
2022. 

De mogelijkheid om te wisselen van speeldag met behoud van niveau (eerder horizontaal 
overstappen genoemd) was eerder alleen mogelijk voor standaardteams die uitkwamen in de 
1e klasse of lager. Met ingang van het seizoen 2023/’24 kunnen ook de teams die uitkomen 
in de 2e divisie, 3e divisie en 4e divisie van deze mogelijkheid gebruik maken. Dit als 
gevolg van het besluit om vanaf seizoen 2023/’24 over te gaan tot gemengde 
(zaterdag/zondag) competities op het niveau van 1e klasse en hoger. 

Ten aanzien van het wisselen van speeldag gelden de volgende regels en aandachtspunten. 

Aanvraag uiterlijk 14 september 2022 indienen 

Verenigingen die per seizoen 2023/’24 willen wisselen van speeldag dienen dit via een 
daarvoor bestemd formulier uiterlijk op woensdag 14 september schriftelijk kenbaar te 
maken. De aanvraag kan worden gestuurd naar contact@knvb.nl. Een aanvraag die na deze 
datum wordt ontvangen, wordt niet meer in behandeling genomen. Een eenmaal ingediend 
verzoek tot het wisselen van speeldag is onherroepelijk. 

Ter bevordering van het maken van een fundamentele en weloverwogen beleidsmatige 
keuze door de verenigingen is de deadline dus voor aanvang van de competitie gesteld, 
waarna een seizoen later de effectieve wissel van speeldag zal plaatsvinden. Hiermee wordt 
voorkomen dat beslissingen worden genomen op basis van de sportieve prestaties en 
ranglijsten gedurende het lopende seizoen. 

Eén keer per 3 seizoenen wisselen van speeldag 

Een team mag maar één keer per 3 seizoenen van speeldag wisselen. Voorbeeld: Als een 
vereniging besluit om met een team per seizoen 2023/’24 te wisselen van speeldag, dan is 
het pas per seizoen 2026/’27 weer mogelijk om opnieuw te wisselen. Een horizontale 
overstap per seizoen 2022/’23 wordt beschouwd als een wissel van speeldag. 

Wisselen van speeldag in gemengde competitie 

Vanaf het seizoen 2023/’24 is in de 2e divisie, 3e divisie, 4e divisie en 1e klasse sprake van 
een gemengde (zaterdag/zondag) competitie en is vanaf dat seizoen ook het wisselen van 
speeldag mogelijk. Een wissel van speeldag heeft gevolgen voor de dag (en mogelijk) tijd 
waarop thuiswedstrijden worden vastgesteld. 

mailto:contact@knvb.nl
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Bij de vaststelling van wedstrijden wordt de gewenste speeldag van de thuisspelende club 
als uitgangspunt genomen, maar hierbij wordt voor de clubs die principieel alleen op 
zaterdag uitkomen een uitzondering gemaakt. Deze clubs spelen zowel de thuis- als 
uitwedstrijden op zaterdag. 

Een 'principiële zaterdagclub' voldoet aan de volgende criteria: 

 de vereniging maakt deel uit van het convenant dat is afgesloten met de BZV in 2013, 
óf  

 de vereniging heeft geen enkel zondagteam ooit in de competitie gehad bij de KNVB 
vanaf de oprichting van de vereniging. 

Verenigingen die niet aan bovenstaande vereisten voldoen, beschouwen wij als een 
zaterdagclub die een uitwedstrijd op zondag kan spelen. 

Speeldagen en aanvangstijden 

Wedstrijden worden als volgt ingepland: 

 Zaterdag thuis tegen zaterdag/zondag: zaterdag 14:30/15:30 uur. 

 Zondag thuis tegen zondag: zondag 14:30 uur. 

 Zondag thuis tegen zaterdag: zondag 14:30 uur. 

 Zondag thuis tegen ‘principiële zaterdagclub’: zaterdag 18.00 uur 

Twee standaardteams op dezelfde speeldag niet mogelijk 

Als een vereniging vraagt om met een standaardteam te willen wisselen van speeldag en op 
de nieuwe speeldag reeds een ander standaardteam van deze vereniging actief is, dan 
betekent dit dat na de wissel nog slechts 1 standaardteam (het hoogst uitkomende team) op 
deze speeldag wordt ingedeeld. Het laagste of op hetzelfde niveau uitkomende 
standaardteam wordt dan niet meer ingedeeld tenzij de betreffende vereniging bij de 
aanvraag verzoekt om ook dit team dan te laten wisselen van speeldag. In dat geval wordt 
het laagste of op hetzelfde niveau uitkomende standaardteam met inachtneming van dit 
besluit ingedeeld op de andere speeldag. 

Voorbeeld: Een vereniging die met een standaardteam in de 3e divisie op zondag (vanaf het 
seizoen 2023/’24 een gemengde competitie) uitkomt, kan dus niet van speeldag wisselen als 
deze vereniging ook al met een standaardteam uitkomt in de 3e klasse op zaterdag. Het 
wisselen van speeldag is wel mogelijk als het standaardteam dat op zaterdag uitkomt naar 
de zondag gaat of helemaal stopt. 

Niet met terugwerkende kracht wisselen van speeldag 

Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht te wisselen van speeldag. Het is een 
mogelijkheid die voor het seizoen 2023/’24 wordt aangeboden en plaatsvindt op basis van 
sportieve prestaties die in het seizoen 2022/’23 worden geleverd.  
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Bijlage 6 KNVB, convenant BZV 2013 
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Bijlage 7 De grafieken en diagrammen uit het enquêteprogramma van Google 
Formulieren - jeugdleden 
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Bijlage 8 De grafieken en diagrammen uit het enquêteprogramma van Google 
Formulieren – ouders van jeugdleden 
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Bijlage 9 De grafieken en diagrammen uit het enquêteprogramma van Google 
Formulieren – sponsoren 
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Bijlage 10 De grafieken en diagrammen uit het enquêteprogramma van Google 
Formulieren – leden 
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Bijlage 11 Ledenaantallen ASC en SVD 2013 – 2022 
 
 
 
Totaal 
 

Seizoen Aantal ASC Aantal SVD 

seizoen 2013/'14 824 510 

seizoen 2014/'15 932 489 

seizoen 2015/'16 879 462 

seizoen 2016/'17 911 453 

seizoen 2017/'18 866 476 

seizoen 2018/'19 909 476 

seizoen 2019/'20 870 479 

seizoen 2020/'21 883 524 

seizoen 2021/'22 851 529 

seizoen 2022/'23 804 552 
 
 
 
Jongens 6 – 19 
 

Seizoen Aantal ASC Aantal SVD 

seizoen 2013/'14 299 247 

seizoen 2014/'15 325 232 

seizoen 2015/'16 307 222 

seizoen 2016/'17 317 217 

seizoen 2017/'18 303 212 

seizoen 2018/'19 312 205 

seizoen 2019/'20 315 210 

seizoen 2020/'21 320 227 

seizoen 2021/'22 293 218 

seizoen 2022/'23 265 221 
 
 
 
Meisjes 6 – 19 
 

Seizoen Aantal ASC Aantal SVD 

seizoen 2013/'14 82 15 

seizoen 2014/'15 118 17 

seizoen 2015/'16 111 11 

seizoen 2016/'17 113 10 

seizoen 2017/'18 104 11 

seizoen 2018/'19 98 9 

seizoen 2019/'20 94 11 

seizoen 2020/'21 101 22 

seizoen 2021/'22 98 21 

seizoen 2022/'23 87 21 
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Senioren vrouwen 
 

Seizoen Aantal ASC Aantal SVD 

seizoen 2013/'14 78 21 

seizoen 2014/'15 110 11 

seizoen 2015/'16 95 16 

seizoen 2016/'17 105 19 

seizoen 2017/'18 97 15 

seizoen 2018/'19 102 15 

seizoen 2019/'20 89 13 

seizoen 2020/'21 80 16 

seizoen 2021/'22 76 19 

seizoen 2022/'23 71 20 
 
 
 
Senioren mannen 
 

Seizoen Aantal ASC Aantal SVD 

seizoen 2013/'14 365 227 

seizoen 2014/'15 379 229 

seizoen 2015/'16 366 213 

seizoen 2016/'17 376 207 

seizoen 2017/'18 362 238 

seizoen 2018/'19 397 247 

seizoen 2019/'20 372 245 

seizoen 2020/'21 382 259 

seizoen 2021/'22 384 271 

seizoen 2022/'23 381 290 
 


