
“Sportverenigingen verkeren in 
(levens)gevaar door geldnood”
Lagere sponsorinkomsten en kantineopbrengsten, hogere huren en kosten. 
Sportverenigingen in Nederland voelen de economische crisis, zo blijkt uit 
onderzoek van Stichting Waarborgfonds Sport. Een op de elf verenigingen 
heeft amper geld in kas om leningen af te lossen. Lastig als je veld of kleed-
lokalen wilt vervangen. Verkeren sportverenigingen in gevaar?

Door Mark van Der HeijDen

Dick Zeegers, directeur Stichting 
Waarborgfonds Sport
“Nederland telt 25.000 sportverenigingen, dé sport-

vereniging is niet in gevaar. wel krijgen in ons onder-

zoek veel verenigingen niet meer de kwalificatie ‘uit-

stekend’ of ‘goed’, waarbij geld wordt gereserveerd, 

maar ‘redelijk’, waarbij dat niet gebeurt. De clubkas 

loopt leeg, de accommodatie veroudert en moet op 

termijn worden vernieuwd. Ik vrees dat die investe-

ringen in de toekomst niet meer kunnen worden gedaan.

Veel verenigingen kijken in financieel opzicht niet ver 

vooruit. het waarborgfonds krijgt jaarstukken binnen 

waarin alleen naar volgend jaar wordt gekeken. Ik pleit 

ervoor dat ze een horizon aanhouden van minimaal 

vijf jaar. Breng in kaart welke investeringen nodig zijn, 

maak een meerjarenplan voor het onderhoud en anti-

cipeer daar tijdig op.”

André de Jeu, directeur Vereniging Sport en 
Gemeenten
“Vanaf 1 juli zijn gemeenten verplicht een integrale 

kostenberekening te maken. Daarbij wordt zichtbaar 

dat sportverenigingen in het algemeen ver onder de 

kostprijs huren. huurverhoging ligt dan op de loer.

Een gemeente kan die verhoging met subsidies com-

penseren, maar we moeten ons ook afvragen of een 

biertje in de kantine goedkoper moet zijn dan in de 

horeca, of dat contributie echt niet kan worden ver-

hoogd. Voor wie contributieverhoging niet kan betalen, 

is er het sociale vangnet vanuit de gemeente of onder-

steuning vanuit het jeugdsportfonds.

Sport is leuk om te doen en om naar te kijken, maar 

ook goed voor de gezondheid, sociale cohesie, inte-

gratie. Die toegevoegde waarde van sport moet beter 

tot uitdrukking worden gebracht, ook financieel.”

Gert-Jan Lammens, directeur Rotterdam 
Sportsupport
“rotterdam ziet sportverenigingen als belangrijk sociaal 

kapitaal. Daarom ondersteunen we clubs bij het ver-

beteren van hun financiële positie. we zoeken bijvoor-

beeld naar nieuwe mogelijkheden in het reclamebeleid. 

zo mag naar buiten gerichte reclame niet, terwijl dat 

voor verenigingen heel lucratief kan zijn. ook kijken 

we hoe verenigingen de kantineopbrengsten kunnen 

verhogen en energiezuiniger kunnen opereren.

maar het is primair de verantwoordelijkheid van vereni-

gingen zelf om antwoord te vinden op de problemen. 

Sportverenigingen met een sterk bestuur lopen minder 

snel tegen problemen aan dan verenigingen die bij 

wijze van spreken de administratie vanuit de schoe-

nendoos voeren.”

Remco Hoekman, senior onderzoeker 
Mulier Instituut
“De SportAanbiedersMonitor van Noc*NSf en mulier 

Instituut wijst uit dat de financiële gezondheid van 

sportverenigingen in Nederland tussen 2007 en 2012 

niet is veranderd. maar de zorgen nemen toe. Ver-

enigingen hebben de afgelopen jaren de begrotings-

posten al kritisch bekeken en soms zelfs het eigen 

vermogen aangesproken om contributieverhoging te 

vermijden. Nu gemeenten de rekening van sport meer 

bij de gebruiker gaan leggen, krijgen ze te maken met 

hogere accommodatiekosten en minder subsidies. het 

is wisselend wat dit voor verenigingen gaat betekenen. 

Voor buitensporten vormen accommodatiekosten een 

beperkt deel van de begroting, voor binnensporten 

kan de impact groter zijn. Verenigingen die echt in 

de gemeenschap zijn geworteld zullen niet zomaar 

omvallen, omdat ze vaak kunnen rekenen op hulp van 

de gemeente.” • 
mark van der heijden is freelancejournalist.
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Is de Nederlandse sport

infrastructuur wel geschikt 

om de door NOC*NSF 

geformuleerde ambities te 

realiseren?
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Aandacht voor de kleintjes graag!

 ineke Donkervoort

het bevorderen van deelname aan sport 

en bewegen en (het ondersteunen) van 

de toptienambitie zijn inmiddels al enige 

jaren prioriteit van achtereenvolgende 

kabinetten en de sport bij monde van 

de Sportagenda van Noc*NSf. Aan 

het bevorderen van de deelname aan 

sport en bewegen worden door het rijk tientallen mil-

joenen per jaar besteed via programma’s met namen 

als BoS-impuls (stimuleringsregeling Buurt, onder-

wijs en Sport, 2005-2011), Nationaal Actieplan Sport 

en Bewegen (2008-2010), meedoen Alle jeugd door 

Sport (2006-2010), proeftuinen Nieuwe Sportmoge-

lijkheden (2007-2011), Impuls brede scholen, sport en 

cultuur (2007-2012) en BeweegKuur (2007-heden).

Dit jaar besteedt VwS 132 miljoen euro aan sport. 

Daarvan gaat 88 miljoen naar het bevorderen van 

sportparticipatie. het grootste gedeelte daarvan wordt 

ingezet als bijdrage aan gemeenten voor het aan-

stellen van combinatiefunctionarissen/buurtsportcoa-

ches (ruim 55 miljoen) en ongeveer 15 miljoen euro 

gaat naar de subsidiëring van sportactiviteiten in de 

buurt. Vanuit het bestedingsplan lottogelden leggen 

Noc*NSf en de bonden daar nog eens ruim 5 mil-

joen euro bij. ten slotte besteden bonden en vereni-

gingen ook nog eigen middelen aan sportparticipatie. 

het gaat hier dus niet om klein bier!

legitimatie van de beschikbaarheid van deze bedragen 

ligt dan in de positieve effecten van sport en bewegen 

op de gezondheid en op de sociale cohesie: door sport 

kunnen mensen en groepen met een afstand tot de 

maatschappij weer bij die maatschappij betrokken 

worden. De doelstelling is de sportparticipatie (d.i. 

meer mensen vaker en gedurende een langere periode 

in hun leven laten sporten en bewegen), al lange tijd 

tegen de zeventig procent, te verhogen naar 75 procent.

wat is nu eigenlijk het effect van al die middelen? Eind 

december 2013 verscheen de eerste Monitor Sport 

en Bewegen in de Buurt, en daaruit blijkt dat heel 

wat activiteiten in gang zijn gezet: er zijn bijna 2.000 

combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches aan-

gesteld in 377 gemeenten. Verder is het subsidie-

bedrag dat beschikbaar was voor projecten geheel 

toegewezen. Verenigingen en combinatiefunctiona-

rissen/buurtsportcoaches geven in het onderzoek 

aan dat verenigingen die betrokken zijn bij de activi-

teiten meer leden krijgen. toch is er (nog) geen stij-

ging te constateren van de sportparticipatie (onder-

zoek gfK 2012). ook eerdere programma’s hebben 

kennelijk niet tot stijging geleid. min of meer het-

zelfde beeld komt uit de ledentalrapportage 2012 

van Noc*NSf: een te verwaarlozen stijging van het 

aantal leden van 0,4 procent ten opzichte van 2011. 

Er zijn 37 bonden die ledenwinst boeken tegen 38 

met een daling.

Eind 2013 verscheen ook de SportAanbiedersMonitor. 

Daaruit blijkt dat ongeveer evenveel verenigingen te 

maken hebben met ledenwinst als met ledendaling. ook 

blijken beleid en middelen om de sportdeelname te 

vergroten vooral ten goede te komen aan een beperkt 

aantal grotere verenigingen (>250 leden). Daarmee 

dreigt mijns inziens zowel binnen als tussen bonden 

een tweespalt te ontstaan tussen groot en klein.

overheden en Noc*NSf prediken vaker en meer over 

de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ver-

enigingen en bonden. uit de SportAanbiedersMo-

nitor blijkt dat de meeste kleine (<100) en middel-

grote (100-250) verenigingen genoeg hebben aan 

hun eigen zorgen: het opvangen van bezuinigingen 

van gemeenten, het op peil houden en liefst vergroten 

van het ledenaantal, en het behoud en versterken van 

kader. Slechts dertig procent van de verenigingen 

geeft aan te willen meedoen aan maatschappelijke 

projecten. het gaat dan om de grotere en open vereni-

gingen. overigens ligt bij slechts negen sportbonden 

het gemiddelde ledental van hun verenigingen boven 

de 250 leden. Bij de overige 66 is dat dus minder!

Ergo: de enthousiasmerende verhalen over maatschap-

pelijke projecten gaan over de hoofden van de kleine 

bonden en de kleine verenigingen. Sport dreigt hele-

maal in zijn eigen zwaard te vallen nu steeds meer 

gemeenten de neiging krijgen om als voorwaarde 

voor subsidies die zij sinds jaar en dag verstrekken, 

maatschappelijke diensten te vragen.

Is de Nederlandse sportinfrastructuur wel geschikt om 

de door Noc*NSf geformuleerde ambities te reali-

seren? moeten de kleine verenigingen en bonden niet 

meer gesteund worden, zoals ook de SportAanbieders-

Monitor lijkt te suggereren? maar wie agendeert? De 

kleine verenigingen hebben binnen de meeste bonden 

geen meerderheid, net zomin als de kleine bonden 

dat hebben binnen Noc*NSf. zwijgen over de (drei-

gende) tweespalt is geen oplossing. Eens komt ze 

dan tot uitbarsting. Daar is niemand mee gebaat. wie 

neemt het op voor de 'kleintjes'? •
Ineke Donkervoort is ex-topsporter, sportbestuurder, organisatiedeskundige en eigenaar van ID management & advies  
(www.idmanagementenadvies.nl).
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