
Ontwikkeling van de contributieopbrengst – SWS januari 2022 

Vergelijking contributie inkomsten 2020 (2020/2021) t.o.v. 2019 (2019/2020) 
 

Contributieopbrengst  
De jaarlijkse bijdrage van de leden is voor een gemiddelde sportvereniging de belangrijkste bron van 

inkomsten. Dat blijkt niet alleen uit de jaarstukken die SWS jaarlijks ontvangt van de circa 1.400 

sportorganisaties waar een borgstelling aan is verstrekt, maar ook uit de cijfers van het Centraal 

Bureau voor Statistiek (CBS). Volgens de cijfers van het CBS bestond in 2018 gemiddeld 53% van de 

totale baten uit contributie-, les- en entreegelden.  

Voor de verenigingen die in het onderzoek van SWS zijn meegenomen (N=439)1 geldt dat in 2019 

(2019/2020)2 dit percentage op 51,4% ligt en in 2020 (2020/2021) op 55,6%.  

Volgens het CBS verschillen deze percentages per type sport. Daar waar bij voetbalclubs 35% van de 

baten uit contributiegelden bestaan, ligt dit percentage voor andere veldsporten op gemiddeld 55%, 

voor tennisverenigingen op 54% en voor zaalsportclubs (teams) op gemiddeld 69%.  

 

Groot verschil in contributie inkomsten 
Uit de jaarcijfers van de sportverenigingen die in dit onderzoek van SWS zijn meegenomen, blijkt dat 

er grote verschillen zijn in contributie inkomsten. In 2020 (2020/2021) bedroeg de gemiddelde 

contributieopbrengst van de verenigingen uit dit onderzoek (N=439) € 112.415. 

Type Sport Voetbal Tennis Hockey Golf Atletiek Overig 

Gemiddeld 123.542 72.724 259.426 402.776 93.396 44.079 
Hoogste 651.414 326.348 926.134 914.885 326.378 269.772 
Laagste 8.107 6.161 22.986 21.099 14.315 3.855 

 

Bron: Jaarcijfers die SWS heeft ontvangen van de sportverenigingen i.v.m. de lopende borgstellingen (Voetbal N=124; Tennis N=146; 

Hockey N= 51; Golf N=11; Atletiek N=21; Overig (o.a. hippisch, JdB, gymnastiek, korfbal, watersport) N=86 

De gemiddelde opbrengst lag met € 402.776 het hoogst bij de golfverenigingen en het laagst bij de 

overige sporten, namelijk € 44.079. 

Maar ook binnen dezelfde sportdiscipline zijn er grote verschillen op verenigingsniveau. De hoogste 

opbrengst varieert van € 269.772 bij de overige sporten tot € 926.134 bij de hockeyverenigingen 

zoals blijkt uit bovenstaand overzicht. 

 

 
1 Het onderzoek van SWS is gebaseerd op de financiële cijfers van 439 sportverenigingen. Dit betreft 21 
atletiek-, 11 golf-, 51 hockey-, 146 tennis-,  124 voetbal- en 86 overige sportverenigingen. De overige 
verenigingen bestaan uit diverse sportdisciplines waaronder korfbal, gymnastiek, schietsport, watersport, 
hippisch, honkbal.   
2 Sportverenigingen kunnen een kalenderjaar als boekjaar hebben, of een gebroken boekjaar (vb. 1 juli-30 juni). 
SWS heeft de cijfers van 2020 vergeleken met die van 2019 en de cijfers 2020/2021 met die van 2019/2020.  
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Afname van contributie inkomsten 
Kijkend naar het totaal aan contributie inkomsten in 2020 (2020/2021) van de verenigingen uit het 

onderzoek van SWS, dan is de opbrengst ten opzichte van het voorgaande boekjaar met 0,5% 

afgenomen. 

 

Bron: Jaarcijfers die SWS heeft ontvangen van de sportverenigingen i.v.m. de lopende borgstellingen (Voetbal N=124; Tennis N=146; 

Hockey N= 51; Golf N=11; Atletiek N=21; Overig (o.a. hippisch, JdB, gymnastiek, korfbal, watersport) N=86 

Bovenstaande grafiek laat zien dat er grote verschillen zijn naar type sport. De contributieopbrengst 

van de golfverenigingen laat een stijging zien van 6% gevolg door tennis met een stijging van 3%. 

Ook de voetbalverenigingen noteren een kleine plus van 0,4%. 

Hockey (-/- 4%), atletiek (-/- 5%) en de overige sporten (-/- 3%) laten juist een daling zien van de 

contributieopbrengst. 

 

Op verenigingsniveau 
Zoals aangegeven zijn de verschillen tussen type sporten, maar ook die op verenigingsniveau, groot. 

Daarom is ook gekeken naar de procentuele mutatie op verenigingsniveau. Van de verenigingen uit 

het onderzoek van SWS zag 54% de contributieopbrengst in 2020 (2020/2021) toenemen ten 

opzichte van 2019 (2019/2020). Voor 46% van de verenigingen namen de contributieopbrengsten 

juist af. 
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Bron: Jaarcijfers die SWS heeft ontvangen van de sportverenigingen i.v.m. de lopende borgstellingen (Voetbal N=124; Tennis N=146; 

Hockey N= 51; Golf N=11; Atletiek N=21; Overig (o.a. hippisch, JdB, gymnastiek, korfbal, watersport) N=86 

Per sporttype zijn er verschillen waar te nemen. Zo nam bij 82% van de golfverenigingen de 

contributieopbrengst toe. Ook 64% van de tennisverenigingen liet een plus noteren op dit onderdeel. 

Voetbal komt met 57% het dichtst in de buurt van het gemiddelde van alle sporten samen. 

Voor hockey, atletiek en de overige sporten geldt dat een ruime meerderheid van de verenigingen de 

contributieopbrengst juist zag afnemen. Dat geldt voor 57% van de atletiekverenigingen, 61% van de 

overige sporten en 61% van de hockeyverenigingen. 

 

Bron: Jaarcijfers die SWS heeft ontvangen van de sportverenigingen i.v.m. de lopende borgstellingen (Voetbal N=124; Tennis N=146; 

Hockey N= 51; Overig (o.a. golf, atletiek, hippisch, JdB, gymnastiek, korfbal, watersport) N=118 
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Voor 48% van alle verenigingen die onderdeel uitmaken van het onderzoek van SWS geldt dat de 

contributieopbrengst zich heeft bewogen in een range van een maximale daling van 5% tot een 

maximale stijging van 5%. Bij de voetbalverenigingen ligt dit percentage op 56%. Voor slechts iets 

meer dan 1 op de 3 hockeyverenigingen (37%) geldt dat de contributie opbrengst binnen deze marge 

is uitgekomen. 

Voor het totaal aan verenigingen is het percentage dat de contributieopbrengst met meer dan 5% 

zag stijgen met 28% nagenoeg gelijk aan het percentage van 25% dat de contributieopbrengst met 

meer dan 5% zag dalen. Voor de overige sporten (32% > 5% stijging en 31% > 5% daling) en voetbal 

(25% > 5% stijging en 20% > 5% daling) geldt dat deze percentages elkaar ook niet veel ontlopen. 

Anders is dat bij tennis. 38% zag de contributieopbrengst met meer dan 5% stijgen terwijl 16% de 

contributie met meer dan 5% zag dalen. 

Voor de hockeyverenigingen geldt dit nagenoeg omgekeerd. 47% van de hockeyverenigingen kende 

een daling van meer dan 5% aan contributieopbrengst, terwijl 16% de contributie met meer dan 5% 

zag toenemen. 

Uitschieters van meer dan 25% daling of stijging van de contributie zijn beperkt. Opvallend daarbij is 

de 5% van de overige sportverenigingen die een stijging van meer dan 5% noteren, terwijl binnen de 

overige sporten met 3% ook de grootste groep is die haar contributie met meer dan 25% zag dalen. 

Dat is te verklaren door de grote diversiteit aan sporten in deze categorie. Overigens was er geen 

hockey- of tennisvereniging in het onderzoek met meer dan 25% daling van de contributie. Dit was 

wel van toepassing op 2% van de voetbalverenigingen. 

 

Mutatie contributie naar type sport 
De mogelijkheden om individueel te sporten zijn sinds het uitbreken van de coronapandemie groter 

dan de mogelijkheden om in teamverband te sporten. Dat geldt voor zowel trainingen als 

wedstrijden en recreatieve beoefening van de sport en prestatiegericht sporten. 

Om te kijken naar het effect hiervan op de contributieopbrengst bij verenigingen zijn de verenigingen 

uit het onderzoek van SWS opgedeeld in de categorieën ‘individueel’ en ‘teamsport’. Vervolgens is 

wederom gekeken naar de procentuele veranderingen op verenigingsniveau. 
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Bron: Jaarcijfers die SWS heeft ontvangen van de sportverenigingen i.v.m. de lopende borgstellingen. Individueel N=215; Teamsport N=200 

Wat als eerste opvalt is dat voor beide categorieën geldt dat 49% van de verenigingen in 2020 

(2020/2021) een contributieopbrengst heeft gerealiseerd die minder dan 5% afwijkt van de 

contributie in 2019 (2019/2020).  

Het verschil zit met name bij de verenigingen waarbij deze afwijking groter is.  Daar waar 34% van de 

sportverenigingen waarbij er voornamelijk individueel wordt gesport, de contributie met meer dan 

5% zag stijgen is dit percentage bij de verenigingen waar een teamsport wordt beoefend 22%. 

Dat betekent dat een groep van 30% overblijft bij de teamsporten die de contributie met meer dan 

5% zag dalen. Bij de verenigingen waar een individuele sport wordt beoefend is dat 18%. 

 

Financiële gevolgen coronamaatregelen op de contributie inkomsten 2020 en 2020/2021 
De invloed van de Coronamaatregelen op de sportsector is groot. Sinds de eerste maatregelen die in 

maart 2020 werden afgekondigd, werd van de sport een grote mate van flexibiliteit verwacht. 

Maatregelen werden aangescherpt dan weer versoepeld, hetgeen grote invloed heeft op de 

dagelijkse gang van zaken op de sportclubs.  

De maatregelen zijn ook van invloed geweest op de contributieopbrengst. De contributieopbrengst 

en de wijziging daarvan wordt vaak direct gekoppeld aan een toe- of afname van het aantal leden. 

Signalen vanuit de sportbonden NGF (Golf) en de KNLTB (tennis) dat het aantal leden in de 

coronaperiode is toegenomen, komen overeen met het beeld dat naar voren komt uit de jaarstukken 
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van de verenigingen uit het onderzoek van SWS waarbij deze type sporten het gemiddeld genomen 

beter lijken te doen dan een aantal andere sporten. 

Toch moet een dergelijke conclusie met enige nuance worden bekeken. Parallel aan de 

coronaperiode loopt de opmars van padel die voor veel tennisverenigingen tot nieuwe leden heeft 

geleid. Ook kunnen trends van ledendalingen of -stijgingen waar al langer sprake van was, in dat 

kader niet worden genegeerd. Zo is bijvoorbeeld het ledenaantal van de KNVB (voetbal) al in 5 

opeenvolgende jaren afgenomen en kampt ook de KNKV (korfbal) al enige jaren met een terugloop. 

Een directe link met corona is er wel t.a.v. de jaarlijkse contributieverhoging, of in dit geval beter, het 

niet doorvoeren van deze verhoging bij een aantal van de verenigingen. SWS heeft van verschillende 

verenigingen het signaal ontvangen dat is afgezien van de (jaarlijkse) verhoging om de leden 

tegemoet te komen die niet of nauwelijks hebben kunnen sporten en de club toch trouw zijn 

gebleven.  

Daarnaast is er een groep sportverenigingen geweest die (een deel van) haar leden deels heeft 

gecompenseerd voor het niet kunnen sporten door een deel van de contributie niet te incasseren.  

Een enkele vereniging heeft haar leden juist gevraagd om een extra bijdrage om deze coronaperiode 

in financiële zin door te kunnen komen. 

Een speciale plek wordt ingenomen door de hockeyverenigingen in het onderzoek. Uit bovenstaande 

overzichten en grafieken blijkt dat hockeyverenigingen het qua contributieopbrengst gemiddeld 

genomen minder goed hebben gedaan dan bijvoorbeeld de voetbalverenigingen. Dit terwijl de 

sporten qua ‘beoefening tijdens corona’ vergelijkbaar zijn en de ledenontwikkelingen op landelijk 

niveau geen aanleiding geven tot een afwijkend resultaat. De coronamaatregelen hebben ertoe 

geleid dat er niet of nauwelijks tijdens de winterperiode in de zaal kon worden gespeeld. Tegenover 

het komen te vervallen van de zaalhuur en andere kosten, betekent dit ook dat de contributie voor 

de zaal niet is geïnd. Afhankelijk van hoe de hockeyverenigingen dit in de jaarcijfers verwerken leidt 

dit dan ook al snel tot een (substantiële) daling van de opbrengst. 

Om de contributieopbrengst uit de over 2020 (2020/2021) ontvangen jaarcijfers beter te kunnen 

duiden, is een vergelijking gemaakt met de cijfers in voorgaande jaren. Gekeken is naar het 

percentage clubs dat de contributie ten opzichte van het voorgaande boekjaar zag dalen, stijgen of 

gelijk blijven.  

 

Bron: Jaarcijfers die SWS heeft ontvangen van de sportverenigingen i.v.m. de lopende borgstellingen. 2020 N=439, 2019 N=550; 2018 

N=414; 2017 N=472 
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Voor de jaren 2017/2020 gold als gemeenschappelijke factor dat er meer verenigingen waren die de 

contributieopbrengst zagen toenemen dan dat er verenigingen waren met een dalende opbrengst. 

Het percentage van 53,5% dat in 2020 de contributie zag stijgen is weliswaar lager dan de 59,6% in 

2019, maar dat lijkt, mede door de resultaten in 2018 en 2017 geen significante afwijking. Dit 

betekent uiteraard niet dat er op verenigingsniveau bij individuele gevallen wel sprake kan zijn van 

een grote invloed van de coronamaatregelen op de contributieopbrengst.  

 

Vooruitblik contributie inkomsten 
SWS heeft inzage in de financiële cijfers tot en met 2020 wat betreft de verenigingen met een 

kalenderjaar als boekjaar en de cijfers 2020/2021 van de verenigingen met een gebroken boekjaar. 

Dat betekent dat pas in de komende periode zichtbaar wordt hoe de sportverenigingen in financiële 

zin het ‘coronajaar 2021’ (deels) hebben gepresteerd. 

Tot nu toe kan in algemene zin worden gesteld dat de leden de verenigingen in grote getalen trouw 

zijn gebleven. Daarbij is het de vraag in hoeverre leden lid blijven van de vereniging op het moment 

dat de coronamaatregelen voor langere tijd blijven aanhouden en er door leden niet of nauwelijks 

gesport kan worden. 

Ook is op dit moment nog niet volledig inzichtelijk welk effect de coronamaatregelen in de 

voorliggende periode hebben op het toekomstig ledenverloop. Worden kinderen die door alle 

onzekerheid rondom het wel of niet kunnen sporten geen lid zijn geworden van een sportvereniging 

op latere leeftijd alsnog lid?  

In hoeverre hebben de maatregelen effect op bestaande trends qua ledenontwikkeling? Of zorgen 

deze, zoals in het geval van tennis en golf juist voor een trendbreuk? 

Vragen die op basis van de ontvangen jaarcijfers (nog) niet zijn te beantwoorden, maar die voor de 

komende jaren zeker relevant zijn.   


