
UITNODIGING
Algemene Ledenvergadering NL Actief: 10.00-12.00 uur

Congres Fitness Markt en Trend Rapport 2020-2024: 13.00-14.30 uur

Vrijdag 24 juni 2022
Collegezaal 1.17-1.18 Sport- en Onderwijsgebouw Papendal, Papendallaan 51 in Arnhem

Deelname is gratis voor NL Actief leden. Deelnemers aan het congres ontvangen 
gratis het boek Fitness Markt en Trend Rapport 2020-2024 t.w.v. € 67.50.



Algemene Ledenvergadering NL Actief

Graag nodigen we alle leden van NL Actief uit voor de Algemene 
Ledenvergadering. NL Actief vindt het belangrijk dat u kunt 
meebeslissen over het beleid van uw branchevereniging.

NL Actief heeft zich in de loop van de jaren op organisatorisch 
en bestuurlijk gebied verder ontwikkeld. De diversiteit van de 
aangesloten bedrijven is vergroot en fitness wordt steeds meer 
onderdeel van oplossingen voor sociaal-maatschappelijke 
vraagstukken waar het gaat om bewegen, gezondheid en 
vitaliteit. Het is logisch dat veranderingen in de samenleving 
en in onze branche zich ook vertalen naar NL Actief. De 
naamswijziging naar NL Actief in 2018 is daar een sprekend 
voorbeeld van. De naam straalt uit waar we als branche voor 
staan: een fit en vitaal Nederland. 

We zetten nu de volgende stap: een nieuwe bestuursstructuur. 
Het bestuur heeft het besluit genomen om met een Raad van 
Toezicht te gaan werken, in plaats van een bestuur. Tegelijkertijd 
komen er vakgroepen, waarin leden maximaal invloed kunnen 
uitoefenen op de vereniging NL Actief. Deze wijziging van het 
bestuursmodel is als onderdeel van het meerjarenbeleidsplan van 
NL Actief tijdens de algemene ledenvergadering van november 
2019 unaniem door de leden goedgekeurd.

Met het nieuwe bestuursmodel kunnen we nog beter inspelen 
op de kansen voor onze sector en de positie van fitness en een 
gezonde leefstijl in de samenleving. Bij de samenstelling van 
de Raad van Toezicht zal niet de afspiegeling van de branche 
leidend zijn, maar kennis, netwerk, bestuurlijke ervaring en 
ondernemerschap in innovatie. We hebben ons in dit traject laten 
begeleiden door bijzonder hoogleraar Sport & Recht en jurist 
Marjan Olfers.
 
In de Algemene Ledenvergadering op 24 juni willen we de nieuwe 
structuur verder formaliseren door nieuwe statuten aan onze 
leden voor te leggen. In navolging op eerdere gesprekken met 
een klankbordgroep met ondernemers, wil het bestuur alle leden 
de mogelijkheid geven om zich verder te laten informeren. De 
planning is om in het najaar de nieuwe Raad van Toezicht te 
installeren.

Programma
10.00-12.00 uur   Algemene Ledenvergadering  
 (alleen voor leden van NL Actief) 
12.00-13.00 uur   Lunch voor bezoekers ALV
13.00-14.30 uur   Fitness Markt en  
 Trend Rapport 2020-2024

Aanmelden kan via de website van NL Actief:  
www.nlactief.nl/agenda



De fitnesssector lijkt zich steeds sneller te ontwikkelen en 
heeft zeker in de laatste twee jaar turbulente tijden gekend. 
Geconfronteerd met de gevolgen van de coronaperiode heeft 
de sector oplossingen gezocht en gevonden en zijn bestaande 
ontwikkelingen aangewakkerd of versneld. Alle reden dus om 
die ontwikkelingen in kaart te brengen en te verzamelen in een 
nieuwe editie in de serie van markt trendrapporten.

In de editie 2020-2024 wordt verslag gedaan van verschillende 
soorten onderzoek, te beginnen met een update over de 
fitnesssector wereldwijd via een literatuuronderzoek. Daarna 
volgen een literatuurstudie en analyses op bestaande data 
van het SCP, het CBS en het Mulier Instituut over de vraagzijde, 
bekeken vanuit sport-sociologisch perspectief. Vervolgens 
wordt data besproken die zijn verzameld via surveys onder 
Nederlandse ondernemers in de fitnessbranche tijdens de 
coronaperiode, waarna data van de statistiek ‘Fitnesscentra’ van 
het CBS worden gepresenteerd en nader geanalyseerd. In het 
voorlaatste hoofdstuk wordt stilgestaan bij het heden en ook de 
toekomst van de fitnesssector in Nederland via interviews met 
personen uit andere sectoren, of personen die iets verder van de 
fitnesspraktijk af staan. Het rapport wordt afgesloten met een 
hoofdstuk over digital leefstijlcoaching vanuit het perspectief van 
NL Actief.

Peter Wolfhagen (BlackBox Publishers) en Paul Hover (Mulier 
Instituut) geven 24 juni op inspirerende wijze toelichting op de 
uitkomsten van het onderzoek. Ook zullen zij stilstaan bij het 
heden en de toekomst van de fitnesssector.
 

Deelnemers aan het congres ontvangen gratis het boek 
Fitness Markt en Trend Rapport 2020-2024 t.w.v. € 67.50.
 
Deelname is gratis voor NL Actief leden. FITNED.NL leden 
betalen € 25 en niet-leden € 35. Er is een maximum aantal 
deelnemers voor het congres.
 
Aanmelden kan via de website van NL Actief:  
www.nlactief.nl/agenda

Congres Fitness Markt en Trend Rapport 2020-2024



NL Actief is de branchevereniging van de erkende en 
ondernemende sport- en beweegbedrijven in Nederland. 
Bij NL Actief zijn zo’n 1100 locaties met in totaal ruim 
3 miljoen fitnessconsumenten aangesloten. NL Actief 
ontwikkelt en borgt de kwaliteit in de fitnessbranche 
en draagt eraan bij dat meer mensen aan fitness 
gaan doen. Doel is om de ontwikkeling, de kwaliteit, 
de maatschappelijke positie en het succes van de 
fitnesscentra verder te bevorderen. Om dit te kunnen 
realiseren, beheert NL Actief de kwaliteitsregisters 
FITNED.NL (fitnessprofessionals) en Erkend 
Sportaanbod (sport- en beweegbedrijven).

NL Actief
Papendallaan 51
6801 BC Arnhem
Tel. algemeen 085 486 91 00
Tel. examenbureau 085 486 91 50
info@nlactief.nl
www.nlactief.nl




