
SDC Putten, Open Club, 11 april 2018

Oppervlakte: 157 km² Oppervlakte: 87 km²

Inwoners: 32.622 Inwoners: 24.358

Gemiddeld inkomen € 35.600 Gemiddeld inkomen: € 37.900

Heel Epe Beweegt

(Buurtsportcoaches)

Jong Putten

(Combinatiefunctionaris)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Epe.svg
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SDC Putten, Algemeen

✓ Leden – ontwikkeling – nu 1.240 leden
✓ 71 teams:

✓ Senioren, Junioren, Pupillen, Dames/meisjes, Mini’s, 35+, G-voetbal
✓ Opmerking: 1 op de 6 leden is meisje/dame

✓ Businessclub – zo’n 110 lokale bedrijven aangesloten
✓ Grootste ondernemersvereniging van Putten

✓ Blauw Wit – supportersvereniging

✓ In 2017 - 58.000 uur vrijwilligerswerk door 350 vrijwilligers
✓ Gemiddeld 165 uur per jaar = 14 uur per maand
✓ Bij 40 urige werkweek = 28 full time personeelsleden

✓ Accommodatieploeg – “Gouden Ploeg” 

✓ 220.000 bezoekers per jaar op ons complex

✓ Financieel sluitend

✓ Accommodatie; nieuw in april 2017

✓ Transitie ingezet naar Open Club sinds 2012



SDC Putten, Algemeen

Visie SDC Putten sport- en beweegbeleid

– “Iedere inwoner van Putten die dat wil moet kunnen 
sporten omdat sport goed is voor de gezondheid en 
het mensen activeert. Daarnaast geeft sport een 
sociale binding, brengt mensen bij elkaar en 
bevordert het besef van waarden en normen. Om dit 
te bereiken zijn vitale sportverenigingen 
noodzakelijk evenals goede sportaccommodaties”



SDC Putten, Algemeen

Visie uitwerking

– Ondanks de toenemende aandacht voor 
sportbeoefening als middel om maatschappelijke 
doelen te bereiken, staat de verenigingsdeelname 
onder druk door afnemende persoonlijke budgetten 
en toenemende concurrentie van meer vrijblijvende 
cq individuele sportvormen

– SDC Putten speelt hierop in door zeer lage contributies, gratis tenues en sportieve 
veelzijdigheid aan te bieden, plezier en veiligheid staan voorop!

– SDC Putten kent een ledengroei van gemiddeld 4% per jaar, dit is landelijk 2%

– SDC Putten kent een normen- en waarden beleid -> brochure



Trends:

– Overheid gaan van verzorgend naar faciliterend
• Minder subsidies, alleen voor basisnoodzakelijke

voorzieningen

• Lenen / verdienen subsidies met andere taken

– Sportverenigingen staan in toenemende mate in de 
belangstelling van de overheid voor het realiseren
van publieke doelstellingen, bv WMO support

– Verenigingen van interne gerichtheid naar actief
(gezamenlijk) uitdragen van sportpassie

– Afnemende sportdeelname; daarnaast verschuiving
naar individuele sport, geen vereniging noodzakelijk
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Open Club

– Open Club = Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

– Samenwerking met partners, zoals zorgaanbieders, scholen, 
bedrijfsleven, andere sportverenigingen en de gemeente

– Een open club zorgt voor meer betrokkenheid met de eigen 
leden, buurt, gemeente en andere stakeholders

– Gemeenten willen de kracht van sport en clubs gebruiken voor 
behalen maatschappelijke doelen
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SDC Putten – Putten

• Inzet mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

– Sinds januari 2017 zijn wij hiermee actief; samen met Stichting Welzijn Putten en de Gemeente 
Putten hebben wij bij SDC Putten nu 7 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij ons werken. 
De ervaring tot op heden is van alle kanten positief.

• Opgeleide trainers voor vroeg signalering en/of het aanbieden van Gehandicaptensport

– Sinds 2013 hebben wij Gehandicaptenvoetbal aan. Dit initiatief hebben wij destijds genomen en is tot 
stand gekomen in samenwerking met o.a. MeeVeluwe, Gelderse Sportfederatie, KNVB en de 
Gemeente Putten. Dit is een succesvol geïntegreerde groep van G-sporters die wekelijks met grote 
inzet en plezier voetballen. Dit onder leiding van opgeleide trainers en begeleiding.

• Evenementen: Nationale sportweek, Koningspelen en Sportmarathon

– Als initiatiefnemer van de Puttense sportmarathon in 2013 is dit festijn flink uitgegroeid in Putten. 
Naast voetbal host SDC Putten ook het schaken, darten en klaverjassen. Ook de Koningsspelen en de 
Nationale Sportweek op ons complex.

• Gezinspas

– SDC Putten kent al een gezinspas; voor 2018 zullen ca 65 gezinnen hier gebruik van maken.

• ROC Amersfoort – basisschool/scholen – Jong Putten

– SDC Putten is de initiatiefnemer van een samenwerking tussen het ROC Amersfoort om 
basisschoolleerlingen op woensdag gymlessen te geven. Dit in samenwerking met Jong Putten.
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SDC Putten – Putten

• Stichting Welzijn Putten

– Naast de samenwerking met mensen tot een afstand tot de arbeidsmarkt is ook het idee ontstaan om 
gezamenlijk licht dementerende ouderen oude voetbalwedstrijden te laten kijken bij SDC Putten alsmede 
zijn we aan het kijken om Walking Footbal te ontwikkelen; dit is voetbal voor 65-plussers. 

• 35+ voetbal

– Deze categorie voetballers zijn qua leeftijd 35-plus. Veelal een leeftijd waarin voetballers het besluit 
nemen te stoppen met sporten. SDC Putten geeft deze spelers een “tweede” voetballeven door aangepast 
voetbal aan te bieden. Namelijk 7 tegen 7 op een half veld. Wedstrijden van 2x30 minuten en onbeperkt 
wisselen.

• Bibliotheek

– De bibliotheek geeft op twee dagdelen computerlessen bij SDC Putten aan ouderen en/of laaggeletterden. 
Dit is gestart in september 2017 en zal ook in het kalenderjaar 2018 voortgang vinden. 

• Schoolvoetbaltoernooi

– Jaarlijks spelen de basisscholen in Putten hun 3 of 4 daagse schoolvoetbaltoernooi bij SDC Putten. 

• Jong Putten (equivalent van Heel Epe Beweegt)

– Jong Putten maakt sinds een aantal jaren op afroep gebruik van ons complex, dit voor activiteiten zoals 
een voetbaltoernooi, flagfootball, hardloopwedstrijden ed.

• Puttense Damclub (PDC)

– Sinds september 2017 werken wij samen met de Puttense Damclub; zij maken nu gebruik van ons 
complex. In januari en februari 2018 heeft het schooldammen al plaatsgevonden met meer dan 100 
Puttense basisschoolleerlingen.
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SDC Putten – Putten

• JOGG

– Hierin participeren wij actief samen met de JOGG-regisseur, Gemeente Putten, JongPutten, 
Coördinator Verbinding Preventie en Zorg, Kinderopvang Kiekeboe, Sportverenigingen Triton en KV de 
Meeuwen, Gymnastiekvereniging Orion, Bosbad Putten, Afgevaardigde basisonderwijs en Horeca en 
supermarkt ondernemers. 

• Vluchtelingen

– 1x per week trainen vluchtelingen mee met onze 35+ groepen.

• Buitenschoolse opvang (BSO)

– Twee dagen per week in samenwerking met Kindcentrum Putten.

• Fitness

– Oprichting samenwerking met sportschool, sportschool bij SDC Putten voor leden en niet-leden.

• Sportfederatie

– SDC Putten is bestuurlijk vertegenwoordigd in de Puttense Sportfederatie.
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Wat levert het ons op…

• Ondersteuning meer sportdeelname jeugd en volwassenen

• Meer reuring/traffic op ons sportcomplex

• Inverdien subsidies
– Mensen met afstand arbeidsmarkt

– Gehandicapte sport

– Puttense sportevenementen

– Gezinspas

• Extra inkomsten, denk aan kantine en verhuur

• Meer onafhankelijk

• Meer invloed

• Leuk…..!
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Dank voor uw aandacht



140.000
20.000

52.000

11.000

Bezoekers SDC Putten, ca 220.000 mensen

Bezoek door leden Bezoek door spelende gasten

Toeschouwers jeugd - senioren en 1e elftal Overig zoals voetbalzomer, voetbalschool, ed

SDC Putten, Algemeen



SDC Putten, Algemeen
Contributievergelijking 2016-2017

Gemiddelde € 178,41 
contributie incl kleding Bedrag per jaar

1 Triton € 255,00 
2 OMS € 203,50 
3 Volic € 198,00 
4 DVS'33 € 197,34 
5 FC Horst € 193,00 
6 Meeuwen € 192,25 
7 VVOG € 184,73 
8 EFC € 173,88 
9 VVOP € 167,75 

10 SDC Putten € 166,00 
11 TVP € 157,65 
12 Laakhuisje € 156,75 
13 Orion € 155,41 
14 Rood Wit '58 € 142,50 
15 Vale Ouwe € 132,33 


