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Methodologie

Waarop hebben de cijfers betrekking?

In de jaarstatistiek bekijken we wat voor verenigingsactiviteiten een persoon uitvoert doorheen het jaar. Dit wordt gekoppeld
aan persoonsgegevens en demografische gegevens. Volgende gegevens worden opgenomen:

aantal verenigingsactiviteiten en de ontvangen bedragen naar statuut, leeftijd, woonplaats en type verenigingsactiviteit,
een verdeling per maand van de type verenigingsactiviteit,
aantal verenigingswerker per ontvangen inkomsten - ingedeeld in klassen - op jaarbasis.

Aantal personen per statuut, leeftijdsklasse, woonplaats

Unieke personen: elke persoon wordt maar één keer geteld, ook al heeft hij/zij meerdere types activiteiten uitgevoerd in de
betrokken periode.

In de tabellen met opsplitsing per stelsel, statuut of type activiteit wordt een persoon meerdere keren geteld als die in meer dan 1
statuut of activiteit werd geregistreerd.

De vermelde bedragen zijn deze die verdiend zijn in het betrokken jaar. Wanneer iemand een taak aanneemt voor een periode die
het jaar overschrijdt, wordt alleen het bedrag opgenomen voor de activiteiten die in het jaar zelf werden uitgevoerd.

Aantal verenigingswerkers en de betaalde bedragen per type verenigingsactiviteiten en per statuut

De gegevens in deze twee tabellen werden eerst ingedeeld naar het statuut van de verenigingswerker en vervolgens verrijkt met het
type activiteit.

verenigingsactiviteiten zijn gegroepeerd in 2 types: sportactiviteiten  en culturele activiteiten. Er wordt ook een volledig
overzicht van de activiteiten gegeven. 
Als de verenigingswerker in meer dan 1 statuut is geregistreerd, dan wordt deze persoon meerdere keren geteld.

Aantal verenigingsactiviteiten per maand

Hier heeft men een verdere opsplitsing van de verenigingsactiviteiten per maand. Dat laat toe om piekmomenten in de activiteiten te
detecteren .

Wanneer iemand een taak aanneemt voor een periode die de maand(en) overschrijdt wordt alleen het bedrag opgenomen voor die
activiteiten die in de maand zelf werden uitgevoerd. De rest wordt overgedragen naar de volgende maand(en) waarin deze activiteit
wordt uitgevoerd.

Aantal personen per klasse van inkomsten

Hier wordt het aantal personen getoond volgens klasse van jaarlijkse inkomsten. Enerzijds is er een opsplitsing volgens het
statuut; daarnaast volgens het type activiteit. Als iemand gedurende het jaar bij meerdere gebruikers heeft gewerkt, worden de
bedragen samengeteld om de klasse te bepalen. 

De klassen worden ingedeeld in schijven van 500 euro, behalve de eerste 2, die opgesplitst zijn per 250 euro, om ook kleine klusjes
te kunnen weergeven.

De bovenste klasse heeft geen bovengrens omdat die varieert door de indexering van de bedragen. Voor meer informatie hierover,
raadpleeg www.verenigingswerk.be.
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http://www.verenigingswerk.be/nl/index.html

