
Vrijetijdstudies nummer 2, jaargang 32, 2014   |   69

Sportsector crisisbestendig?

Jerzy Straatmeijer en Remco Hoekman 

Mulier Instituut

j.straatmeijer@mulierinstituut 

Inleiding
Sinds 2008 beheersen de financieel zware tijden de krantenkoppen wereldwijd. Voor de Nederlandse 

economie zal 2013 de boeken ingaan als wederom een recessiejaar. Gemeenten ondervinden duidelijk 

de gevolgen van de recessie en staan de komende periode voor een fikse bezuinigingsopgave. Daarnaast 

voelen veel Nederlandse huishoudens de gevolgen van de voortschrijdende recessie in hun portemonnee 

en wordt er massaal bespaard op huishoudelijke uitgaven (Hoekman 2013; Nibud 2013). Maar wat is 

nu het gevolg van dit alles voor de sportsector en -beoefening? Blijft sport in de toekomst voor iedereen 

nog betaalbaar? Ook de media hielden zich het afgelopen jaar veelvuldig met deze vragen bezig met 

een discussie in de Tweede Kamer als gevolg. Het Mulier Instituut heeft hierop in 2013 in opdracht van 

het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de gevolgen van de recessie voor de sportsector 

in kaart gebracht. Middels vragenlijsten en secundaire data-analyses is ingezoomd op drie niveaus: (1) 

gemeenten, (2) sporters/burgers en (3) sportaanbieders.

Gemeentelijke sportbudgetten onder druk
Crisis of niet, sport staat nog altijd hoog in het vaandel bij de Nederlandse overheid. De overheid 

kent sport een maatschappelijke betekenis toe en waardeert haar hierom. Het kabinet streeft naar een 

sportieve samenleving waarin voor iedereen een passend sportaanbod aanwezig is én waarin uitblin-

ken in sport wordt gestimuleerd. Het rijk bezuinigt daarom voorlopig niet op sport. Maar het stimule-

ren en faciliteren van de sportbeoefening is voornamelijk een lokale aangelegenheid (Hoekman 2013). 

Gemeenten trekken jaarlijks zo’n 1 miljard euro uit voor sport (door het rijk wordt circa 125 miljoen 

beschikbaar gesteld, de uitgaven voor bewegingsonderwijs buiten beschouwing gelaten), waarvan ze 

het leeuwendeel (90%) besteedt aan sportaccommodaties (denk aan sporthallen, zwembaden, voetbal-

velden etc.) (CBS 2013; Hoekman en Straatmeijer 2013). Daarmee zijn gemeenten naast de sporter zelf 

de belangrijkste financier van de sportsector. Gemeentelijke bezuinigingen zullen dan ook niet zonder 

gevolgen blijven in de sportsector. En dat gemeenten bezuinigen op sport ligt in de lijn der verwachting: 

uit onderzoek onder Nederlandse gemeenten blijkt dat 93 procent zal bezuinigen op sport of dit recent 

al gedaan heeft (Hoekman 2013). Desalniettemin geven ze aan dat ze de sport niet harder treffen dan 

andere sectoren, en zelfs eerder ontzien. Gemeenten bezuinigen vooral op de kosten van sportaccom-

modaties en op subsidies: tarieven van sportaccommodaties gaan omhoog, nieuwbouw wordt uitge-

steld of geannuleerd en sportverenigingen worden gekort op subsidies. Gemeenten kiezen er in hun 

toekomstig beleid duidelijk voor om de rekening van sport via de sportaccommodatie en/of –vereniging 

steeds meer bij de gebruiker te leggen. Daarnaast privatiseren ze steeds meer sporthallen en –complexen 

in de hoop dat hiermee een efficiënter beheer tot stand komt. Alles overziend spreken gemeenten de 

verwachting uit dat door de bezuinigingen sporten duurder gaat worden voor de burger.

Burgers maken zich hard voor de sport
Volgens onderzoek van het Nibud bespaarde 70 procent van de Nederlandse huishoudens in 2013 op 

consumptieve bestedingen (Nibud 2013). Hobby’s, waartoe sport gerekend mag worden, blijken echter 

onverminderd populair en staan onderaan eventuele bezuinigingslijstjes. Eerder bespaart men op luxe 

artikelen, uitgaan, etentjes en vakanties. Het recessieonderzoek van het Mulier Instituut bevestigt dit 
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beeld. Zeven procent van de bevolking heeft bezuinigd op sport en aanverwante zaken. Ongeveer drie 

tot vier procent geeft daarbij aan op sportlidmaatschappen te hebben bezuinigd (Hoekman en Straat-

meijer 2013). Overigens geven ze hierbij overwegend het ‘niet leuk’ meer vinden als reden en niet een 

inkomensachteruitgang of ander gevolg van de recessie. De consument die bespaart op sport vanwege 

de recessie lijkt vooral geneigd te besparen op zaken die niet strikt noodzakelijk zijn om te kunnen spor-

ten, zoals de kosten van sportartikelen en uitgaven in de sporthoreca, of op incidentele sportactiviteiten, 

zoals losse entreekaartjes voor het zwembad en de schaatsbaan.

Sportverenigingen
Nederlandse sportverenigingen lijken tot op heden in staat de recessie het hoofd te bieden. Nederland 

telt ongeveer 27.000 sportclubs en dit aantal is al enkele jaren redelijk stabiel. Daarnaast wisten vereni-

gingen in 2012 een groei te realiseren van gemiddeld vijf leden per vereniging (Kalmthout et al 2012). 

Bovendien spreekt een merendeel van de verenigingen van een financieel gezonde positie. Wel hebben 

verenigingen te maken met een terugloop van sponsorinkomsten en een afname van gemeentelijke 

bijdragen. Dit laatste is een gevolg van het steviger dichtdraaien van de gemeentelijke subsidiekraan. 

Bovendien moeten sportverenigingen aan steeds meer voorwaarden voldoen om voor gemeentelijke 

subsidie in aanmerking te komen. Verenigingen wisten tot nu toe de afname van inkomsten te com-

penseren door het uitgavenpatroon kritisch onder de loep te nemen en terug te schroeven. Contributie-

verhogingen hoger dan de inflatie hebben dan ook vooralsnog weinig plaatsgevonden. Onderzoek van 

de gemeente Amsterdam bevestigt dit beeld (Gemeente Amsterdam 2013). Tussen 2009 en 2013 is de 

gemiddelde jaarlijkse contributie van Amsterdamse sportverenigingen zelfs met minder dan de indexe-

ring toegenomen; van 237 euro naar 241 euro. Dat neemt niet weg dat verenigingen zich zorgen maken 

over de financiële situatie. Om in de komende jaren de begroting sluitend te houden is het realiseren van 

meer inkomsten door het verhogen van de jaarlijkse lidmaatschapskosten de meest aannemelijke optie, 

aangezien er weinig rek meer zit in het verlagen van de uitgaven. Het is zelfs eerder de verwachting dat 

uitgaven gaan toenemen als gevolg van de tariefsverhogingen voor sportaccommodaties. 

Slotsom: blijft sport betaalbaar?
Vooralsnog heeft de recessie er niet toe geleid dat men sport onbetaalbaar vindt geworden. Ondanks 

de crisis is de sportdeelname niet ingezakt en beoefenen nog steeds zo’n tien miljoen Nederlanders een 

sport. Dat heeft de sportsector ook te danken aan de inzet van gemeenten die de sport relatief hebben 

ontzien en sportverenigingen die hebben getracht om contributieverhogingen zo lang als mogelijk uit te 

stellen. Toch komt de sportsector nog voor grote uitdagingen te staan en lijkt het duurder worden van 

sport onvermijdelijk. Gelukkig voor de sportsector heeft sport geen prioriteit op de bezuinigingslijstjes 

van Nederlandse huishoudens. Toch zal de discussie rondom de betaalbaarheid van sport actueel blijven. 

Sport is misschien niet de duurste hobby, de vraag blijft of mensen het geld ervoor over hebben.

De publicatie ‘Sport en recessie 2013’ van het Mulier Instituut is te downloaden via http://www.mu-

lierinstituut.nl/publicaties/publicatie-detail.html?publication_id=16859
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