
Ontwikkeling van de sponsorinkomsten – SWS januari 2022 

Vergelijking sponsorinkomsten 2020 (2020/2021) t.o.v. 2019 (2019/2020)

   

Sponsorinkomsten 
Op basis van de jaarstukken die SWS jaarlijks ontvangt van de circa 1.400 sportorganisaties waar een 

borgstelling aan is verstrekt kan worden geconcludeerd dat voor de gemiddelde sportvereniging de 

sponsorinkomsten na de contributieopbrengst en de kantineverkopen de belangrijkste bron van 

inkomsten zijn. Voor de sportverenigingen die deel uitmaken van dit onderzoek van SWS (N=439) 
1geldt dat in 2020 (of 2020/2021)2 gemiddeld 10,1% van de totale baten van de sportvereniging als 

sponsorinkomsten worden aangemerkt. In 2019 (of 2019/2020) lag dat percentage op 9,9%. 

Volgens opgave van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) lag dit percentage in 2018 voor 

sportclubs op 11%. De verenigingen uit het onderzoek van SWS lijken daarmee niet significant af te 

wijken van het landelijke beeld. Volgens het CBS verschillen de percentages wel per type sport. 

Voetbalclubs scoren in dit CBS-onderzoek met 15% aanmerkelijk hoger dan de 7% bij tennisclubs. 

Voor de voetbalverenigingen (N=124) in het onderzoek van SWS ligt dit percentage in 2020 op 17,5% 

en voor tennisverenigingen(N=146) op 6,9%. 

In het onderzoek van het CBS is niet specifiek gekeken naar het percentage bij hockeyverenigingen. 

In het onderzoek van SWS lag dit percentage in 2020 voor hockeyverenigingen (N=51) op 12,2%. 

 

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

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

sponsoropbrengst van de verenigingen uit dit onderzoek (N=439) € 23.718. 

De gemiddelde opbrengst lag met € 57.423 het hoogst bij de hockeyverenigingen en het laagst bij de 

overige sporten, namelijk € 4.792. Maar ook binnen dezelfde sportdiscipline zijn er grote verschillen. 

Met uitzondering van de voetbalverenigingen (minimum € 353) geldt voor ieder andere sporttype 

dat er één of meerdere verenigingen geen sponsoropbrengsten lieten noteren. 

De hoogste opbrengst varieert van € 21.758 bij atletiek tot € 610.813 bij hockey zoals blijkt uit 

onderstaand overzicht. 

Type Sport Voetbal Tennis Hockey Golf Atletiek Overig 

Gemiddeld 44.661 7.239 57.423 29.197 5.606 4.792 
Hoogste 268.156 43.776 610.813 95.325 21.758 46.692 
Laagste 353 0 0 0 0 0 

 

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 

 
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.  



Ontwikkeling van de sponsorinkomsten – SWS januari 2022 

 

Afname van sponsorinkomsten 
Kijkend naar het totaal aan sponsorinkomsten in 2020 (2020/2021) van de verenigingen uit het 

onderzoek van SWS, dan is de opbrengst ten opzichte van het voorgaande boekjaar met 7% 

afgenomen. Onderverdeeld naar het type sport zijn er wel grote verschillen waar te nemen. 

 

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 voetbalverenigingen laten gezamenlijk een daling zien van 4%. Dat is minder dan de 5% daling bij 

de atletiekverenigingen. Golf en tennis noteren allebei een daling van 6%. De hockeyverenigingen 

hebben gezamenlijk de sponsoropbrengsten met 13% zien afnemen. De grootste daling is zichtbaar 

bij de overige sporten. De diversiteit van deze groep is groot en de aantallen per type sport te gering 

om hier directe conclusies aan te verbinden. 

 

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 60% de sponsorinkomsten in 2020 (2020/2021) afnemen ten opzichte 

van 2019 (2019/2020). Voor 38% van de verenigingen namen de sponsorinkomsten juist toe. Voor 

2% bleven de sponsorinkomsten gelijk (de verenigingen die in beide jaren geen sponsorinkomsten 

hadden zijn hier niet in meegenomen). 

 

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 
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Per sporttype zijn er verschillen waar te nemen. Uitschieters zijn atletiek waarbij 50% van de 

verenigingen de sponsoropbrengst zag toenemen en de overige sporten waarbij 74% van de 

verenigingen te maken had met een daling van sponsorinkomsten. 

 

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 

Voor 26% alle verenigingen die onderdeel uitmaken van het onderzoek van SWS geldt dat de daling 

van de sponsorinkomsten in 2020 (2020/2021) t.o.v. het voorgaande boekjaar meer dan 25% heeft 

bedragen. Nog eens 25% werd geconfronteerd met een daling tussen de 5% en 25%. 

Voor 19% van de verenigingen geldt dat de sponsorinkomsten zich hebben bewogen in een range 

van een maximale daling van 5% tot een maximale stijging van 5%. 

30% van de verenigingen zag de sponsoropbrengst met meer dan 5% stijgen, waarvan 17% zelfs met 

meer dan 25%.  

Per type sport zijn er verschillen waar te nemen. Zo geldt voor 62% van de overige sporten dat de 

sponsorinkomsten met meer dan 5% zijn afgenomen. Voor voetbalverenigingen ligt dit percentage 

met 44% aanmerkelijk lager. Voetbal kent ook relatief de grootste groep met verenigingen waarbij de 

sponsorinkomsten niet substantieel (meer dan 5%) zijn gewijzigd. De 25% is aanmerkelijk hoger dan 

de 13% bij de overige sporten of de 14% bij hockeyverenigingen. 

Tennis heeft met 21% relatief gezien de grootste groep verenigingen waarbij de sponsorinkomsten 

met meer dan 25% zijn gestegen. 
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Afname sponsorinkomsten naar volume 
Zoals eerder opgemerkt kunnen de sponsorinkomsten per type sport en per vereniging behoorlijk 

verschillen. Dat geldt ook voor de impact die een toe- of afname van de sponsorinkomsten heeft op 

de exploitatie van een vereniging. Vereniging X die ‘slechts’ € 2.000 aan sponsorinkomsten had in 

2019 (2019/2020) en deze sponsorinkomsten in 2020 (2020/2021) met 30% zag afnemen, zal hier in 

de regel minder financieel nadeel van ondervinden dan vereniging Y met € 30.000 die wordt 

geconfronteerd met eenzelfde procentuele daling. 

Ook kan het binnenhalen van 1 nieuwe sponsor voor een vereniging met weinig sponsorinkomsten al 

een grote procentuele verandering teweegbrengen. Om dit inzichtelijk te maken is nogmaals 

gekeken naar de procentuele veranderingen in 2020 (2020/2021) t.o.v. 2019 (2019/2020) waarbij 

een onderscheid tussen verenigingen is gemaakt op basis van de sponsorinkomsten in absolute zin. 

Daarbij is gekozen voor een grens van € 10.000 euro aan sponsorinkomsten.  

 

 

Bron: Jaarcijfers die SWS heeft ontvangen van de sportverenigingen i.v.m. de lopende borgstellingen. Sportverenigingen met 

sponsorinkomsten <= 10.0000 N=180; Sportverenigingen met sponsoropbrengsten > 10.000 N=216 

De grafiek laat zien dat het percentage verenigingen dat de sponsoropbrengsten met meer dan 5% 

zag dalen met respectievelijk 51% (sponsoring <= 10.000) en 52% (sponsoring > 10.000) niet of 

nauwelijks afwijkt, maar dat de groep waarbij deze daling meer dan 25% bedroeg met 30% 

aanmerkelijk hoger is bij de groep met ‘lagere’ sponsorinkomsten dan de 22% bij de groep met 

‘hogere’ sponsorinkomsten.  

Ook het tegenovergestelde is van toepassing. Oftewel de groep sportverenigingen die de 

sponsoropbrengst met meer dan 25% zag stijgen is met 26% wederom fors hoger bij de verenigingen 

met een sponsoropbrengst van maximaal € 10.000. Dit percentage ligt op 10% bij de verenigingen 

met meer dan € 10.000 aan sponsoropbrengst. 
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Financiële gevolgen coronamaatregelen op de sponsorinkomsten 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.  

Dat de maatregelen invloed hebben gehad op de sponsorinkomsten lijkt zeer aannemelijk. 

Opgemerkt dient te worden dat ‘sponsoring’ een breed begrip is. ‘Vaste’ sponsoring (o.a. 

reclameborden/doeken, shirtreclame) is meestal langjarig vastgelegd. Deze inkomsten zullen in 

algemene zin een stabiel beeld vertonen. Tenzij sponsorcontracten in de coronaperiode zijn 

afgelopen en niet zijn verlengd of wanneer incidenteel is besloten om de sponsorbijdrage niet te 

innen om de lokale sponsor tegemoet te komen in deze voor het MKB moeilijke periode. 

Sponsorinkomsten die gekoppeld zijn aan wedstrijden (o.a. balsponsor), toernooien (o.a. tennis) of 

andere activiteiten en evenementen, zullen in het algemeen lager zijn uitgevallen nu de 

coronamaatregelen er in grote delen van het jaar voor hebben gezorgd dat deze activiteiten geen 

doorgang konden hebben. 

In positieve zin kan nog worden toegevoegd dat er in incidentele gevallen juist extra bijdragen zijn 

gestort door sponsoren om de club door deze lastige periode heen te helpen. 

Ondanks dat het aannemelijk is dat de coronamaatregelen invloed hebben gehad op de 

sponsorinkomsten is de mate waarin dit heeft plaatsgevonden niet direct te herleiden uit de 

ontvangen jaarcijfers. 

Om te kijken in hoeverre het percentage van 60% dat de sponsoropbrengst zag dalen afwijkt van dit 

percentage in voorgaande jaren is dit vergeleken met de percentages in de 3 voorgaande jaren. 

 

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 

Kijkend naar de grafiek is vast te stellen dat het percentage clubs dat de afgelopen jaren te maken 

had met een daling van de sponsorinkomsten is gestegen. In 2017 betrof dit 43% van de verenigingen 

terwijl dit percentage in 2019 al op 53% stond. De sprong naar 60% is groot, maar niet groter dan die 

in 2019 al werd gemaakt t.o.v. het voorgaande jaar. Op basis van deze grafiek lijkt dat kan worden 

gesteld dat de coronamaatregelen hebben bijgedragen aan de neergaande trend van 

sponsorinkomsten die de afgelopen jaren al is ingezet. 
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Vooruitblik sponsorinkomsten 
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. 

Vooral nu er steeds meer signalen uit het MKB komen dat ondernemers ‘het water aan de lippen 

staat’ is niet uit te sluiten dat dit ook invloed heeft op de sponsoring. Dat komt dus boven op de 

moeilijkheden die menig sportvereniging ervaart om sponsoren aan zich te binden.  

De ‘traditionele sponsoring’ van een bord langs het veld en een advertentie in het clubblad lijkt aan 

kracht te verliezen en verenigingen worden uitgedaagd om na te denken over de meerwaarde die zij 

aan haar sponsoren kan bieden. 

Ook is het de vraag in hoeverre er nog voldoende vrijwilligers zijn te vinden die zich willen inzetten 

voor de sponsoractiviteiten, nu het aantal vrijwilligers in het algemeen steeds vaker onder druk komt 

te staan, zoals blijkt uit diverse onderzoeken en de ervaring van SWS uit het werkveld. 

Het lijkt dan ook een gezamenlijke uitdaging voor de sportverenigingen om nieuwe wegen in te slaan 

om deze belangrijke inkomstenbron voor de vereniging te behouden. 


