
Om de sport verenigd. Instituties in de sportwereld 
 
Maarten van Bottenburg 
 
 
1. Inleiding 
 
Sportbeoefening is een nogal zonderlinge bezigheid. Een sporter legt zich vrijwillig 
allerlei beperkingen en obstakels op die zonder ‘sportbril’ ongerijmd, inefficiënt en 
risicovol zijn. De alpinist beklimt een steile bergwand terwijl dit met kabelbaan of 
helikopter veel gemakkelijker kan. De schaatser rijdt rondjes van vierhonderd meter 
om uiteindelijk uitgeput bij het beginpunt te eindigen. De hockeyer probeert een bal 
met een stick in het doel te slaan terwijl anderen dat trachten te verhinderen. Het zijn 
activiteiten die alleen betekenis hebben vanwege en vanuit de regels en principes die 
in de sportwereld zijn opgesteld (Steenbergen 2004; Morgan 1994). 

Om die betekenis te doorgronden, moet de sport worden opgevat als een 
relatief autonome wereld met een eigen logica en – sportspecifieke – regels, 
waarden, normen en opvattingen (Bourdieu 1988). Deze sportwereld bestaat uit alle 
individuen, groepen en organisaties die zijn betrokken bij sportieve activiteiten, op 
welke manier dan ook. In dit complexe netwerk creëren organisaties van 
uiteenlopende aard, in onderlinge competitie en samenwerking, de voorwaarden en 
omstandigheden voor het beoefenen en volgen van sport (Stokvis 1989). 

In de meeste Europese landen, waaronder Nederland, vervullen 
sportverenigingen hierin een dominante rol. Sportverenigingen zijn het product van 
particulier initiatief en bieden sportliefhebbers de vrijheid om betrekkelijk 
onafhankelijk van andere maatschappelijke bepalingen voor iedere tak van sport 
gedragsregels op te stellen en de onderlinge verhoudingen te regelen. De eigen 
spelregels en rechtspraak (tuchtrecht) in iedere tak van sport getuigen van deze 
relatieve autonomie. Zo mogen mensen elkaar op straat niet neerslaan, maar is dit in 
verschillende vechtsporten wel toegestaan. Betreedt een bokser de ring, dan 
aanvaardt hij of zij op vrijwillige basis de regels die in verenigingsverband voor de 
bokssport zijn opgesteld. 

In een beschrijving van de institutionalisering op sportgebied in Nederland zijn 
er goede argumenten om deze sportverenigingen centraal te zetten. Niet alleen zijn 
zij de grootste en wijdst vertakte organisatievorm in de Nederlandse sportwereld. 
Ook zijn sportverenigingen uitgegroeid tot instituties met regulerende en normerende 
functies die de sport als autonome wereld overstijgen. 

De volgende paragraaf beschrijft hoe dit verenigingsleven zich in Nederland 
heeft ontwikkeld en de sportwereld in ons land mede vorm heeft gegeven. Ook komt 
hierin aan de orde welke andere organisaties in Nederland deel zijn gaan uitmaken 
van de sportwereld en hoe zij zich tot het verenigingsleven verhouden. Vervolgens 
gaat de derde paragraaf in op de specificiteit van de Nederlandse sportwereld in 
vergelijkend perspectief. De aard en omvang van de sport in Nederland wordt in deze 
paragraaf vergeleken met zowel de situatie in andere Europese landen als andere 
sectoren in eigen land. In de vierde paragraaf staan de kenmerken en functies van 
de sportverenigingen centraal en worden de ontwikkelingen beschreven die 
verenigingen in Nederland doormaken. De afsluitende paragraaf blikt vooruit naar de 
toekomst van de verenigingen als sociale institutie in de sportwereld. 
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2. Organisatievorming en institutionalisering in de sportwereld 
 
De sportbeoefening is ontstaan en lange tijd grotendeels ontwikkeld in het kader van 
verenigingen. In verenigingsverband zijn vroegere sportachtige vermaken 
gestandaardiseerd en gereglementeerd, zodat regionale, nationale en internationale 
competities mogelijk zijn geworden. In vrijwel iedere sport heeft dit geleid tot 
eenzelfde piramidale opbouw van sportorganisaties, met per sport één 
overkoepelende internationale federatie (in het voetbal bijvoorbeeld de FIFA), één 
hierbij aangesloten federatie per werelddeel (zoals de UEFA voor Europa en de 
CONCACAF voor Noord- en Midden Amerika), één hierbij aangesloten nationale 
sportbond (zoals de KNVB in Nederland en de FA in Engeland) en vele (in 
Nederland: ruim 3700) hierbij aangesloten verenigingen (als PSV, IJsselmeervogels 
en Venlosche Boys). 

Deze universaliteit is zo vanzelfsprekend dat het bijzondere ervan nauwelijks 
opvalt. Toch is deze mondiaal gestandaardiseerde sportbeoefening pas eind 
negentiende eeuw tot ontwikkeling gekomen. Voordien bestonden er weliswaar 
diverse sportachtige vermaken, zoals in ons land schaatsen, zeilen, paardrennen, 
kaatsen en klootschieten, maar verschilden de beoefeningvormen van regio tot regio. 
De regels waren lokaal, variabel en niet of slechts rudimentair op schrift vastgelegd. 
De tijdsduur en het aantal deelnemers verschilden per keer. Wedstrijden kwamen 
slechts incidenteel of in het kader van festiviteiten voor. En van samenhangende 
competitiestelsels was geen sprake (Van Bottenburg 2004). 

Een proces van organisatievorming, reglementering en standaardisering 
zorgde voor wat Norbert Elias (1971) ‘sportificering’ heeft genoemd: het tot sport 
maken van diverse bestaande lokale vermaken. Dit gebeurde allereerst voor 
sportachtige vermaken die in Engeland tot ontwikkeling waren gekomen, zoals 
voetbal, cricket, tennis, roeien, atletiek en hockey. In de tweede helft van de 
negentiende eeuw werden deze sporten wereldwijd overgenomen. Ook werd toen 
het model om sportachtige vermaken door de oprichting van organisaties te 
uniformeren buiten Engeland toegepast. Daardoor kreeg de beoefening van onder 
meer jeu de boules, gymnastiek, honkbal, wielrennen, judo, karate en in Nederland 
bijvoorbeeld kaatsen een georganiseerd, gereglementeerd en gestandaardiseerd 
karakter. Voor de beoefening van deze uiteenlopende verzameling activiteiten vond 
het begrip ‘sport’ in de loop van de negentiende eeuw in vele talen ingang. 

Net als in de meeste andere westerse landen was de sportificering in 
Nederland het product van particulier initiatief. Het waren overwegend jonge burgers 
van goede komaf, scholieren veelal nog, die vanaf de tweede helft van de 
negentiende eeuw verenigingen oprichtten om met en tegen elkaar te sporten 
(Stokvis 1979). De Wet tot regeling en beperking van het recht van vereniging en 
vergadering van 1855 bood hen daarvoor de ruimte. Deze wet gaf burgers vrijheid 
van handelen om verenigingen op te richten en binnen die organisaties de eigen 
doelstellingen na te streven zonder inmenging van de overheid. 

De sportverenigingen groeiden in ons land uit tot redelijk stabiele organisaties 
die met steun van de gemeentelijke overheid mogelijkheden boden om te trainen en 
in recreatief of wedstrijdverband te sporten op specifieke sportaccommodaties. Ook 
boden zij een gezelligheidsfunctie voor de leden. Buiten dit verenigingsverband vond 
sportbeoefening lange tijd slechts in beperkte mate plaats. De jogger die zich in 
hardloopkledij een weg baant tussen het winkelende publiek of de mensen die zich 
naar school en werk begeven, is pas sinds de jaren 1970 een ‘normaal’ verschijnsel 
geworden. Voordien ging dergelijk gedrag in tegen de goede smaak. 
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In de tweede helft van de twintigste eeuw kwam hierin verandering. Onder 
invloed van verschillende bredere maatschappelijke processen veranderde de 
organisatiestructuur in de sportwereld in Nederland. De algemene toename van het 
opleidings- en welvaartsniveau stimuleerde de overname van de sportbeoefening 
door bredere lagen van de bevolking. De uitbreiding van de vrijetijd en verlenging 
van de leerplicht gaven een verdere impuls aan de verspreiding en verbreiding van 
de sport. Daardoor kon het aantal verenigingssporters uitgroeien van 0,5 miljoen vlak 
na de Tweede Wereldoorlog tot 1,5 miljoen in 1963 en 3,5 miljoen in 1980 (NSF 
1963; Maanen & Venekamp 1991). 

De groei van de sportbeoefening vergrootte de druk op de overheid om haar 
inspanningen op sportgebied te verhogen. Mede dankzij de stijgende collectieve 
middelen en toenemende aandacht voor een algemeen welvaartsbeleid namen de 
investeringen op sportgebied inderdaad sterk toe. De gemeentelijke uitgaven stegen 
van twaalf miljoen gulden in 1959 tot meer dan één miljard gulden in 1981. Deze 
gelden werden vooral geïnvesteerd in de vele sportaccommodaties die de 
Nederlandse gemeenten in deze periode aanlegden (Van Bottenburg 1999). Op 
rijksniveau lag het sportbudget vele malen lager, met in dezelfde periode een 
toename tot veertig miljoen gulden begin jaren 1980. Voor het grootste deel werd dit 
budget in de vorm van subsidies uitgekeerd aan de nationale sportbonden. Een 
onbedoeld gevolg hiervan was dat deze bonden, naast de regulerende activiteiten 
voor de sportbeoefening, werden belast met nieuwe functies, waaronder de 
belangenbehartiging van de sport en het nastreven van politiek-maatschappelijke 
doelstellingen waarvoor de subsidies bestemd waren, zoals doelgroepenbeleid. Die 
ontwikkeling versterkte de positie van de sportbonden ten opzichte van de 
aangesloten sportverenigingen (Stokvis 1989). 

Om hun belangen te vertegenwoordigen en overleg te voeren met de 
rijksoverheid over het landelijk sportbeleid, hadden de sportbonden in 1959 de 
Nederlandse Sport Federatie (NSF) opgericht. Conform de structuur van de 
georganiseerde sport kreeg deze overkoepelende organisatie de verenigingsvorm, 
met de Algemene Ledenvergadering van de aangesloten sportbonden als hoogste 
orgaan. Mede dankzij gelden die afkomstig waren van de in 1961 ingevoerde toto, 
kreeg de NSF naast een bestuur van vrijwilligers ook de beschikking over een bureau 
met beroepskrachten, ter professionalisering van de belangenbehartiging, 
beleidsontwikkeling en beleidsimplementatie (De Heer 2000). 

Door de oprichting van de NSF als overkoepelende federatie van de 
sportbonden nam de rol en invloed van het Nederlands Olympisch Comité (NOC) af. 
Het NOC was in 1912 opgericht met twee doelstellingen: de voorbereiding op en 
uitzending van Nederlandse sporters naar de Olympische Spelen en de bevordering 
van de lichamelijke ontwikkeling en vaardigheid van het Nederlandse volk. In die 
hoedanigheid trad het aanvankelijk ook namens de sportbonden naar buiten, maar 
deze voelden zich niet door het NOC vertegenwoordigd. Net als het Internationaal 
Olympisch Comité was het NOC niet via ledendemocratie maar door coöptatie 
samengesteld, waardoor de sportbonden geen bestuurlijke zeggenschap over dit 
orgaan hadden. Het NOC sprak bovendien primair namens de Olympische 
beweging, waardoor niet-Olympische sportbonden en bonden op religieuze 
grondslag zich onvoldoende vertegenwoordigd voelden (Stokvis 1989). De oprichting 
van de NSF diende hierin te corrigeren en beperkte de rol van het NOC tot 
Olympische aangelegenheden. Die taakverdeling hield stand totdat beide 
organisaties in 1993 fuseerden tot het tegenwoordige NOC*NSF. 



 3 

De groei van de verenigingssport in de jaren zestig en zeventig ging gepaard 
met een toename van het aantal mensen dat sport op een ongestructureerde, 
informele wijze beoefende. Die ontwikkeling hing samen met een ontwikkeling die 
wel ‘informalisering’ wordt genoemd: de verspreiding van meer losse, informele 
gedragswijzen die in westerse samenlevingen een sterke vlucht maakten in de jaren 
zestig en zeventig (Wouters 1986). Lag het percentage sporters in 1962 nog op 38%, 
in 1979 deed 53% van de bevolking aan sport en in 2003 69%, van wie de helft in 
verenigingsverband (CBS 1964; Breedveld & Tiessen 2006).1 De mensen 
schaamden zich steeds minder, zoals in het verleden het geval was geweest, om in 
het openbaar te sporten, te joggen of basketballen op straat, te badmintonnen in het 
park of te volleyballen op het strand. 

Deze ontwikkeling vergrootte het marktpotentieel voor sportschoeisel en 
sportkleding. Gestimuleerd door bedrijven als Nike, Adidas en Reebok, die hierop 
gretig inhaakten, oversteeg deze markt na verloop van tijd de sportwereld. Werden 
sportkleding en sportschoenen aanvankelijk vrijwel uitsluitend op en in 
sportaccommodaties gedragen, in het laatste kwart van de twintigste eeuw zijn zij 
deel gaan uitmaken van het alledaagse modebeeld, ook onder niet-sporters. 
Verschillende fabrikanten van sportschoenen (Nike, Adidas, Puma, Asics), 
sportkleding (O’Neill, Gaastra, Odlo, Craft) en sporthardwaren (Atomic, Salomon, 
Kettler, Tunturi) wisten hiervan te profiteren en zich in verschillende mate te 
ontwikkelen van lokale tot multinationale ondernemingen. Voor de verkoop van deze 
artikelen aan de consumenten kwam een omvangrijke sportdetailhandel op, die door 
de groeiende verbinding van sport en mode steeds meer concurrentie heeft 
gekregen van modezaken en warenhuizen. Momenteel bestaat de gespecialiseerde 
sportdetailhandel in Nederland uit bijna 1.700 ondernemingen en ruim 3.000 winkels, 
met een geschatte omzet van € 1,7 miljard en bijna 10.000 werknemers. Zestig 
procent van de sportspeciaalzaken heeft een ongebonden, zelfstandige status, terwijl 
het restant deel uitmaakt van een keten (Actie Sport, Perry Sport, Bever Zwerfsport, 
Food Locker) of inkoopcombinatie (Euretco, Intres, Sport 2000) (HBD 2004). 

In het verlengde van de informalisering deed zich in de sportbeoefening een 
proces van diversificatie en differentiatie voor. De sportwereld werd uitgebreid met 
vele activiteiten die voorheen niet als sport werden gezien of tot de sportwereld 
werden gerekend. Fitness, aerobics, steps, skateboarding, snowboarding, scuba 
diving, triathlon, mountain biken, rafting, power pumping, tae bo, spinning; terwijl 
deze en vele andere activiteiten begin jaren zeventig nog onbekend waren of zelfs 
niet bestonden, vonden ze vanaf de jaren tachtig gretig aftrek bij uiteenlopende 
consumentengroepen. 

Nieuw hieraan was dat het bij deze sporten deels ging om doelbewust 
ontwikkelde producten van commerciële sportaanbieders die hiermee wisten in te 
spelen op de toenemende behoefte aan spanning en avontuur en de hogere 
maatschappelijke waardering voor slankheid, gespierdheid en gezondheid. Het zijn 
vooral commerciële aanbieders die de laatste decennia hebben gezorgd voor 
innovaties in de sportbeoefening. Niet alleen introduceerden zij de meeste van de 
bovengenoemde nieuwe sporten en sportvormen. Ook creëerden zij een alternatief 
organisatiemodel voor de sportbeoefening. In tegenstelling tot de sportverenigingen, 
die vrijwel geheel draaien op vrijwilligers, worden de commerciële sportaanbieders 
geleid door ondernemers en managers. Zij zijn de sportbeoefening bedrijfsmatig 

                                                
1
 Waarbij moet worden opgemerkt dat het percentage voor 1964 de bevolking van 12 jaar en ouder 

betreft en de percentages voor 1979 en 2003 de bevolking van 6 jaar en ouder. 
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gaan benaderen en introduceerden allerhande management- en 
marketingtechnieken in de sport (Lucassen & Van Bottenburg 2004). 

Inmiddels is het commerciële sportaanbod een parapluterm voor een grote 
hoeveelheid organisaties die uiteenlopende sportactiviteiten aanbieden. Het grootste 
segment van deze markt, de fitnessbranche, bestaat in Nederland momenteel uit 
ongeveer 1.700 clubs met twee miljoen leden en 20.000 werknemers (IHRSA 2005, 
2006). Die omvang is opvallend, omdat de fitnessbranche twee decennia geleden 
nauwelijks iets voorstelde. In tegenstelling tot wat vaak wordt verondersteld, ging die 
groei aanvankelijk niet ten koste van het verenigingsleven. Het ledental van alle 
sportverenigingen in Nederland nam namelijk eveneens toe: van 3,5 miljoen in 1980 
tot 4,5 miljoen in 2004. 

Ondanks de sterke toestroom van nieuwe leden blijft de fitnessbranche met 
1.700 clubs nog altijd ver achter bij de bijna 29.000 sportverenigingen die in 2004 
waren aangesloten bij één van de erkende sportbonden in Nederland. Wel kan 
worden vastgesteld dat het ‘marktaandeel’ van de verenigingssport afneemt ten 
gunste van het commerciële sportaanbod. De eerste tekenen hiervan werden 
zichtbaar in de eerste helft van de jaren negentig toen zich onder sporters een 
scherpe daling inzette in de deelname aan training en competitie. Lag dit in 1991 nog 
op 49 procent van de sporters, in 1999 was dit 39 procent, om in 2003 weer toe te 
nemen tot 43 procent. Tegelijkertijd nam het percentage verenigingssporters onder 
de sportende bevolking af: van 60 procent in 1991 naar 53 procent in 2003 
(Breedveld & Tiessen 2006). 

De sportverenigingen onderscheiden zich onder meer van de fitnessbranche 
door de organisatie van wedstrijden en competities. Voor iedere tak van sport bestaat 
er in Nederland een samenhangend competitiestelsel voor verschillende 
leeftijdsgroepen en op uiteenlopende beoefeningniveaus, dat lokale wedstrijden 
verbindt met nationale en internationale kampioenschappen. Op het hoogste niveau 
heeft dit in diverse takken van sport geleid tot een vorm van sportbeoefening die als 
schouwspel een grote populariteit geniet. Rond deze topsport is een eigen structuur 
en cultuur ontstaan, die worden gekenmerkt door een sterke betrokkenheid van 
media en bedrijfsleven en door (top)sportorganisaties die min of meer zijn 
verzelfstandigd van de verenigingen waaruit zij zijn voortgekomen. De Betaald 
Voetbal Organisaties, DSB-schaatsploeg en Philips-zwemploeg zijn hiervan 
voorbeelden. 

De betrokkenheid van media en bedrijfsleven is zo oud als de sport zelf. 
Lange tijd is deze commerciële invloed echter teruggedrongen door de ideologie van 
het amateurisme; het verbod dat het internationale bolwerk van sportorganisaties 
uitvaardigde om geld te verdienen met sportbeoefening (Stokvis 2003). Doordat deze 
ideologie om uiteenlopende redenen sinds de jaren 1980 nagenoeg uit de 
sportwereld is verdwenen, is de sportwereld de laatste decennia in versnelde mate 
verbonden geraakt met media-organisaties en commerciële ondernemingen. In 
tegenstelling tot diverse andere landen is er na het echec van kanaal ‘Sport 7’ in 
1996 in ons land geen commerciële sportzender meer ontstaan. Wel is de zend- en 
kijktijd van sportprogramma’s sterk toegenomen. Sinds begin jaren negentig 
verdrievoudigde het aanbod van sportprogramma’s en verdubbelde de kijktijd 
(Tiessen & Breedveld 2006). Mede daardoor is de belangstelling van het 
bedrijfsleven om sportorganisaties te sponsoren sterk toegenomen. Volgens een 
globale schatting zijn de totale uitgaven van het bedrijfsleven aan sponsoring tussen 
1980 en 2000 vertienvoudigd tot bijna € 500 miljoen (NOC*NSF/Ernst & Young 
2002). 
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3. Aard en omvang van de sport in vergelijkend perspectief 
 
Uit een studie van het SCP (De Hart 2005) blijkt dat de sportorganisaties, verenigd in 
NOC*NSF, samen met kerkgenootschappen en consumentenorganisaties, tot de 
grootste particuliere organisaties van Nederland behoren waar mensen zijn verenigd. 
De omroeporganisaties, organisaties in de gezondheidszorg, organisaties gericht op 
internationale hulpverlening en de natuur- en milieu-organisaties kennen een lager 
ledental. Dat geldt nog sterker voor vakbonden, politieke organisaties, 
ouderenorganisaties en vrouwenorganisaties. 
 De groei van het ledental van de sportorganisaties met 27 procent tussen 
1980 en 2000 bleef achter bij de ledentoename van de grote organisaties in alle 
sectoren tezamen. Wanneer de kerkgenootschappen buiten beschouwing worden 
gelaten, groeide het aantal donateurs/leden van grote organisaties in Nederland in 
deze periode met ruim vijftig procent. Die groei deed zich vooral voor bij tertiaire 
organisatietypen waar zich weinig of geen contacten voordoen tussen de leden, 
zoals organisaties voor internationale solidariteit, natuur en milieu, en abortus en 
euthanasie. Bij traditionele vrijwillige secundaire organisaties, die worden gekenmerkt 
door een verenigingsleven met veel sterkere banden tussen de leden, kalfde het 
ledental juist af, in het bijzonder politieke partijen, kerkgenootschappen, 
omroeporganisaties en vrouwenorganisaties. De sportorganisaties behoren tot dit 
laatste type organisaties maar zagen zich niet met een ledenterugloop 
geconfronteerd (De Hart 2005). 
 Secundaire organisaties rekruteren naar verhouding veel meer vrijwilligers, 
zowel binnen als buiten het eigen ledenbestand, dan tertiaire organisaties. 
Onderzoeken naar vrijwilligerswerk spreken elkaar tegen, maar de meeste laten 
onder secundaire organisaties eerder stabiliteit zien in het aantal vrijwilligers dan een 
sterke daling. Op sportgebied is dit ook zo. Onderzoek op persoonsniveau 
suggereert een lichte daling van het percentage van de bevolking dat als vrijwilliger 
actief is in de sport (De Hart 2005; Tiessen & Breedveld 2006). Gegevens op basis 
van verenigingsbesturen wijzen daarentegen op een geringe toename, met in 2002 
ongeveer 1,2 miljoen vrijwilligers (Janssens & Roques 2003; Kalmthout, Lucassen & 
Janssens 2006). Daarmee blijft de sport, wat betreft zowel het aantal als het 
percentage vrijwilligers, groter dan iedere andere maatschappelijke sector (De Hart 
2005; NOV 1999). 

De grote aantallen leden en vrijwilligers in de sport zijn niet evenredig over de 
bevolking verdeeld. Bij mannen ligt het aandeel vrijwilligers in de sport ruim tweemaal 
zo hoog als bij vrouwen. Die man-vrouw-verhouding is ook onder de leden ongelijk, 
maar minder scheef. Hetzelfde geldt voor allochtonen, die ondervertegenwoordigd 
zijn als verenigingsleden en nog sterker als vrijwilligers bij de sportverenigingen. 
Deze verschillen zijn nog veel groter in bestuurlijk opzicht. Het verenigingsbestuur 
geldt nog altijd als een bastion van mannelijke autochtonen van middelbare leeftijd. 
Wat het vrijwilligerswerk betreft, komen dergelijke verschillen naar sekse en etniciteit 
in de sportverenigingen scherper naar voren dan in andere maatschappelijke 
sectoren (Tiessen & Breedveld 2006). 
 
In internationaal-vergelijkend perspectief ligt de sportparticipatie in Nederland 
betrekkelijk hoog, al geldt dit alleen voor matige sportbeoefening (minder dan 120 
keer per jaar) en niet voor intensieve sportbeoefening (meer dan twee keer per 
week). In Europa is de sportparticipatie het hoogste in Noord-Europese landen en 
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behoort Nederland tot de groep westelijk gelegen Europese landen die de 
Scandinavische landen op de voet volgt. In de Oost- en Zuid-Europese lidstaten ligt 
de sportparticipatie op een lager niveau. Dit geografische patroon is gerelateerd aan 
socio-economische verschillen tussen landen. Met het bruto nationaal product per 
hoofd van de bevolking neemt ook het percentage sportbeoefenaars in de lidstaten 
toe. 

Binnen landen is de sportparticipatie eveneens ongelijk verspreid over sociale 
groepen; in het bijzonder naar sekse, leeftijd, etniciteit, opleiding en inkomen. In het 
algemeen geldt dat meer jongeren sport beoefenen dan ouderen. Ook is de kans op 
sportdeelname groter bij een hoger opleidings-, inkomens- en beroepsniveau. 
Daarnaast doen zich in de sportdeelname diverse andere sociale verschillen voor, 
zoals naar sekse en etniciteit. Naarmate de welvaart hoger is, zijn deze verschillen 
kleiner. In een aantal Noord- en West-Europese landen, waaronder Nederland, is de 
sportdeelname tussen mannen en vrouwen gelijkgetrokken en is het verschil tussen 
jongeren en ouderen minder geprononceerd dan elders. Ook in dit opzicht neemt 
Nederland een positie in de ‘subtop’ in, met wat grotere verschillen dan in 
Scandinavië en veel kleinere verschillen dan in Zuid- en Oost-Europese landen. 

De verschillen tussen de landen met een hoge en een lage sportparticipatie 
worden vooral veroorzaakt door een hogere sportparticipatie onder ouderen en 
vrouwen in het westen en noorden van Europa en door de massale deelname in 
deze landen aan recreatief wandelen, fietsen, zwemmen en soortgelijke informele en 
ongebonden sportactiviteiten. In de beoefening van voetbal, basketball, volleybal, 
handbal en andere teamsporten zijn de geconstateerde verschillen tussen de 
onderscheiden delen van Europa veel minder terug te vinden. 

Dit patroon weerspiegelt zich in de organisatievorm waarin de sportbeoefening 
in Europa plaatsvindt. In West- en Midden-Europa domineert het verenigingsleven, 
met Nederland als land met één van de hoogste percentages verenigingsleden. In 
Scandinavië bloeit het verenigingsleven eveneens, maar ligt vooral de ongebonden 
sportbeoefening hoger. In Oost- en Zuid-Europese landen is het verenigingsleven op 
sportgebied veel minder ontwikkeld en vindt de sportbeoefening overwegend 
ongebonden en in toenemende mate in commercieel verband plaats (Van 
Bottenburg, Rijnen & Sterkenburg 2005). 
 
 
4. Kenmerken en functies van sportverenigingen 
 
Nederland kan worden getypeerd als een echt verenigingsland. De verenigingsvorm 
is een belangrijk deel van ons maatschappelijk bestel, met vier van de vijf 
volwassenen die lid zijn van één van de ruim honderdduizend verenigingen in 
Nederland (Kuperus 2005). Zoals uit het voorafgaande blijkt, is de sport een 
belangrijke exponent van dit gegeven. 

Het verenigingsleven kwam in Nederland op in de tweede helft van de 
negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw. Die ontwikkeling had alles te 
maken met de opkomst van de burgerlijke samenleving en de effecten van de 
industrialisatie, bevolkingstoename, verstedelijking en toename van de sociale 
mobiliteit. Burgers namen zelf het initiatief om zich vrijwillig – en niet door toedoen 
van de overheid – te verenigen in geformaliseerde autonome 
samenwerkingsverbanden met een gemeenschappelijk, specifiek en geëxpliciteerd 
doel, zoals het mogelijk maken van sportbeoefening (Abma 1961, Jolles 1972, De 
Hart 2005). Dit doel is vastgelegd in de statuten van de vereniging. 
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Kenmerkend voor deze organisatievorm in de sport is dat het gaat om 
vrijwilligersorganisaties met een ledendemocratie. Formeel gezien bepalen de leden 
gezamenlijk het beleid van de club. Uit hun midden kiezen zij een bestuur dat aan 
het vastgestelde beleid uitvoering geeft. Het bestuur bestaat zelf uit vrijwilligers en 
schakelt voor de uitvoering van het beleid weer andere vrijwilligers in, die hieraan in 
beginsel onverplicht en onbetaald invulling geven.2 Voor de uitvoering van het beleid 
legt het bestuur vervolgens rekening en verantwoording af aan de leden tijdens de 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze ALV is voor alle leden 
toegankelijk, zodat ieder lid kan meebeslissen over de koers van de vereniging. 

In navolging van de beroemde studie van Alexis de Tocqueville naar de 
werking van de democratie in de negentiende eeuwse Verenigde Staten hebben 
auteurs van Amitai Etzioni tot Robert Putnam gewezen op de maatschappelijke 
betekenis van dit verenigingsleven. Zij benadrukken het belang van de vereniging als 
een organisatie die bijdraagt aan de onderlinge binding van mensen, functioneert als 
een ‘leerschool in democratie’ en een intermediair vormt tussen individu en overheid. 

In de sportwereld wordt aan dit belang extra lading toegekend, doordat deze 
maatschappelijke functies niet alleen aan de vereniging in het algemeen worden 
toegewezen, maar ook aan de sportpraktijk in het bijzonder. Zo kenden De Heer 
(1970) en Rijsdorp (1973) vele leereffecten toe aan de sportbeoefening, zoals het 
vinden van aansluiting bij informele groepen en formele organisaties, het opstellen 
van en conformeren aan regels en het leren omgaan met winst en verlies. In 
verenigingsverband werden die leereffecten vermeerderd met institutionele 
vaardigheden, zoals het wennen aan bureaucratische procedures, de ontwikkeling 
van gemeenschappelijke waarden en normen en de mogelijkheid tot het opdoen van 
bestuurlijke vaardigheden. Mede op grond van deze veronderstelde functies is de 
overheid in de loop van de tweede helft van de twintigste eeuw sportverenigingen en 
sportbonden gaan ondersteunen en subsidiëren. 

In beginsel valt die waardering ook te begrijpen. Sportverenigingen kunnen 
worden opgevat als de belangrijkste instituties in de sportwereld: enerzijds streven zij 
hun primaire doelstelling na (het realiseren van sportbeoefening voor de eigen 
leden); anderzijds dragen zij bij aan bredere maatschappelijke doelstellingen (als 
regelstellende en normerende organisaties die de participatie bevorderen en 
sportbeoefening tegen een lage prijs aanbieden). 

De formele democratische verenigingsstructuur verschilt echter van de 
informele praktijk. In vrijwel iedere vereniging is het uiteindelijk maar een beperkte 
groep leden die zich daadwerkelijk met het beleid bemoeit en op de ALV aanwezig 
is. Door de sterke betrokkenheid bouwt deze kleine groep steeds meer kennis en 
contacten op binnen de club, waardoor het een steeds grotere invloed ontwikkelt op 
de dagelijkse gang van zaken. De Duitse socioloog Michels (1959) heeft dit proces 
getypeerd als de ‘ijzeren wet van de oligarchie’. Als gevolg hiervan neemt de afstand 
toe tussen de bestuurders, commissieleden en andere actieve vrijwilligers ten 
opzichte van de overige, niet- of weinig-actieve leden. De laatste groep kan daarbij 
het gevoel krijgen dat de eerste groep een machtsconcentratie vormt die soms ook 
persoonlijke belangen of groepsbelangen in de besluitvorming en beleidsuitvoering 

                                                
2
 Sportverenigingen kennen over het algemeen niet of nauwelijks beroepskrachten. Wel kan de 

vereniging een onkostenvergoeding of onbelaste vrijwilligersvergoeding betalen. Iets meer dan de 
helft van de sportverenigingen draait tegenwoordig volledig op vrijwilligers die geen enkele vergoeding 
ontvingen, terwijl ongeveer een kwart één of meer betaalde krachten in dienst heeft, zoals een 
betaalde trainer, accommodatiebeheerder of verenigingsmanager (Roques & Janssens 2003; 
Kalmthout, Lucassen & Janssens 2006). 
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laat prevaleren (Anthonissen & Boessenkool 1998). Zo komt het voor dat de meest 
actieve leden in de hogere teams van de sportvereniging hebben gespeeld of 
kinderen hebben die deel uitmaken van de clubselecties. Een dergelijk patroon kan 
bijdragen aan de reproductie van het accent op de wedstrijd- en competitiesport en 
het bijbehorende selectiebeleid, ook als een groeiende groep leden of potentiële 
leden om andere motieven (ontspanning, gezelligheid, gezondheid) lid is of lid zou 
willen worden. 

Ook de veronderstelde integrerende en bindende werking van 
sportverenigingen dient te worden genuanceerd. Ten eerste stimuleert 
sportbeoefening niet alleen tot affiliatie, coöperatie, identificatie en socialisatie, maar 
ook tot categorisering, onderscheiding en hiërarchie. In de sport worden mensen 
opgedeeld in verschillende categorieën op grond van beoefeningniveau, leeftijd, 
sekse, validiteit en nationaliteit. Ten tweede kent de sportwereld geen eenduidig 
waardenstelsel, maar een diversiteit aan – mogelijk tegenstrijdige – normen, 
opvattingen en gedragsregels; net als de samenleving als geheel. Sporters 
internaliseren die ook niet automatisch, maar interpreteren die vanuit hun eigen 
socialisatie en leefwereld, in de context van de feitelijke ervaringen in het dagelijkse 
leven in het algemeen en de sport in het bijzonder (Van Bottenburg & Schuyt 1996). 

Veel sportverenigingen tenderen naar sociale homogeniteit waardoor de 
sociale verschillen binnen verenigingen verkleinen, maar tussen verenigingen 
vergroten. Mensen worden vrijwillig lid van een sportvereniging en verkiezen de sport 
en club waar zij verwachten zich het meeste thuis te voelen. Wordt de sociale 
homogeniteit van de vereniging doorbroken, dan zal een deel van de mensen dat 
zich minder thuis voelt vertrekken naar een andere vereniging, met de kans dat zich 
een nieuwe sociale homogeniteit vormt. Hierdoor ontwikkelen met name kleinere 
verenigingen zich haast vanzelf tot groepen met een tamelijk eenduidig karakter en 
voorkeurenpatroon (Stokvis 1989). Dat mechanisme zorgt in veel verenigingen voor 
een zekere interne gerichtheid, met een neiging tot behoudzucht en weinig aandacht 
voor vernieuwing (Kuperus 2005). Ze richten zich eerder op ledenbehoud en 
ledenwerving in eigen kring dan op leden uit nieuwe doelgroepen. 
 
Verenigingen kunnen verschillende doelstellingen hebben. In de literatuur wordt een 
onderscheid gemaakt tussen zogenoemde ‘mutual support organisations’ (voor-en-
door-leden), ‘service delivery organisations’ (dienstverlenend, hulpbiedend) en 
‘campaigning organisations’ (belangen najagend) (Anthonissen & Boessenkool 1998; 
Kuperus 2005). Onder sportverenigingen zijn de voor-en-door-ons-organisaties 
vanouds dominant, maar krijgen steeds meer verenigingen onder invloed van 
bredere maatschappelijke ontwikkelingen een dienstverlenend karakter. 

Eén van die ontwikkelingen is de toenemende betrokkenheid van de overheid 
op sportgebied. Als voorwaarde voor het verstrekken van subsidies eisten de 
gemeentelijke overheden in de jaren zestig dat sportverenigingen de ballotage 
afschaften. Als gevolg hiervan kregen sportverenigingen een meer open karakter: 
iedereen die lid wilde worden, moest worden toegelaten. Ook stimuleerde de 
overheid met subsidies in de jaren zeventig dat sportverenigingen een nieuw 
sportaanbod ontwikkelden voor mensen die de sport op een recreatieve wijze wilden 
beoefenen. In de jaren tachtig en negentig werd dit aangevuld met beleid dat zich 
richtte op specifieke doelgroepen, zoals gehandicapten en allochtonen (Stokvis 
1989). 

Een andere ontwikkeling die sportverenigingen aanzet om te veranderen van 
‘mutual support’ naar ‘service delivery’ is de toenemende concurrentie van 
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commerciële sportaanbieders, die wordt gevoed door uiteenlopende processen van 
individualisering, informatisering, informalisering, internationalisering en intensivering 
(CPB/SCP 2000). In een commerciële context gedragen de sporters zich als klanten 
die een sportdienst afnemen en daarvoor buiten het betalen van de productprijs geen 
tegendienst hoeven te bewijzen in de vorm van participatie in de organisatie. Zij 
stellen eisen aan de kwaliteit van de geleverde producten of diensten en aan de 
klant- en servicegerichtheid van de sportaanbiedende organisatie. En als die niet 
bevallen, is de overstap naar een concurrent snel gemaakt (Lucassen & Van 
Bottenburg 2004).  

Die houding staat haaks op de verwachtingen in een sportvereniging. In 
economische termen uitgedrukt, bepalen de leden van de vereniging vorm en inhoud 
van hun eigen product of dienst, die zij vervolgens zelf ook afnemen. Het 
lidmaatschap kan daarmee worden gezien als het recht om, tegen betaling van 
lidmaatschap, mee te mogen doen aan de bepaling, realisatie én consumptie van 
een pakket collectieve goederen (Puyt 2004). De leden zijn tegelijkertijd producenten 
en consumenten. De vereniging is er voor en door de leden en functioneert alleen 
omdat en zolang haar leden bereid zijn om hun eigen sportaanbod te creëren en zich 
te houden aan vrijwillig aanvaarde verplichtingen en verantwoordelijkheden. 

Die bereidheid komt onder druk te staan wanneer de leden zich gaan 
opstellen als klanten die een dienst kopen. Klanten betalen een prijs voor een 
product of dienst zonder daar een prestatie in de vorm van vrijwilligerswerk 
tegenover te stellen. Voor de verenigingen is het lastig om op deze vorm van 
consumentengedrag in te spelen. Sommige bieden de mogelijkheid om bepaalde 
taken, zoals de bardienst, af te kopen met een hogere contributie. Die oplossing 
zorgt echter eerder voor een aanmoediging dan een ontmoediging van 
consumentengedrag onder de leden. Andere verenigingen kiezen juist voor een 
verplichting van vrijwilligerswerk. Wie lid wil zijn van onze vereniging moet ook 
helpen deze draaiende te houden, luidt hun filosofie. Maar die opstelling maakt het 
voor sportverenigingen niet gemakkelijk om nieuwe ‘klantengroepen’ aan te boren. 

Aan dergelijke nieuwe klantengroepen hebben sportverenigingen steeds meer 
behoefte. Voorheen bepaalden vier functies de bindingskracht van een 
sportvereniging: ze stelde een sportaccommodatie beschikbaar, organiseerde 
competities, bood trainingen aan en creëerde gelegenheden voor ontmoeting en 
gezelschap. Deze functies zijn in toenemende mate onder druk komen te staan. Om 
terecht te kunnen in een sportaccommodatie is men in de meeste takken van sport 
niet meer aangewezen op een sportvereniging. Zowel de gemeentelijke overheid als 
de commerciële sportaanbieders bieden alternatieve mogelijkheden aan. Afhankelijk 
van de sport geldt dit ook voor trainingen en competities. Hardlopers bijvoorbeeld 
kunnen voor trainingsschema’s, kleding- en voedingtips, blessurepreventie en 
blessurebehandeling eenvoudig terecht bij internetsites, commerciële 
loopsportaanbieders, loopsportwinkels en loopsportmagazines. Door de opkomst van 
commerciële organisaties die zich toeleggen op de organisatie van 
sportevenementen dreigen verenigingen bovendien hun monopolie op het 
organiseren van wedstrijden en competities te verliezen. Last but not least passen 
commerciële sportaanbieders nieuwe marketingtechnieken toe om de gezelligheid en 
clubsfeer binnen hun sportcentra te vergroten en zodoende de bindende kracht van 
het verenigingsleven toe te voegen aan de aantrekkingskracht die zij reeds op 
sporters uitoefenen met hun nadruk op beleving, slankheid, fitheid en gezondheid. 
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5. De toekomst van de sportvereniging 
 
Hoewel reeds verschillende keren ‘het einde van de sportvereniging’ is voorspeld, 
komt uit een recente trendanalyse (Kalmthout, Lucassen & Janssens 2006) het beeld 
van sportverenigingen naar voren als stabiele en vitale organisaties. Veel 
verenigingen bestaan al vele decennia lang en hebben een dusdanige kennis en 
ervaring opgebouwd dat zij zich in de dynamische maatschappelijk omgeving van 
vandaag goed overeind weten te houden en redelijk bestand blijken tegen de 
concurrentie van nieuwe sportaanbieders. Ook blijken veel verenigingen in staat om 
te reageren en soms zelfs te anticiperen op de vraag van overheidszijde om een 
bijdrage te leveren aan bredere maatschappelijke problemen, zoals invoering van 
kinderopvang, introductie van een rook- en alcoholbeleid en aandacht voor medische 
zorg en de ARBO-wet. 

Tegelijkertijd constateert de genoemde trendanalyse een proces van 
schaalvergroting, professionalisering en verzakelijking binnen de sportverenigingen. 
Het gemiddelde ledental stijgt. Er wordt meer aandacht besteed aan planvorming en 
beleidsontwikkeling. De afhankelijkheid van subsidies neemt bij de grotere clubs af 
door een verbreding van de inkomstenbronnen en een vergroting van de omzet. En 
hoewel de bekende zorgen over het aantal vrijwilligers, ledenaanwas, de financiële 
huishouding en de accommodatie blijven bestaan, blijkt het aantal verenigingen 
zonder noemenswaardige problemen toe te nemen. 

Verwacht mag worden dat deze trend zich gaat doorzetten, waardoor de 
verenigingen een minder homogeen karakter zullen krijgen en zich verder zullen 
ontwikkelen van mutual-support organisaties naar service-delivery organisaties. De 
sportbonden en sportkoepel NOC*NSF zetten, met steun van de overheid, hun 
beleid ook in op wat zij de ‘sterke vereniging’ noemen. Mede in het licht van de 
maatschappelijke ontwikkelingen die op de sport inwerken en het afnemende 
marktaandeel van de sportverenigingen ten opzichte van het totaal aantal sporters, 
richten de landelijke sportorganisaties hun beleid niet langer op ondersteuning van 
de zwakke(re) verenigingen, maar juist op sportverenigingen die ambitie hebben, 
ondernemend zijn, professionaliseren en met andere verenigingen en 
maatschappelijke organisaties een samenwerking aangaan. 

Die keuze van de sportbonden en sportkoepel enerzijds en de overheid 
anderzijds is niet los te zien van de sturingsproblematiek waarmee deze instellingen 
zich in hun sportbeleid zien geconfronteerd: hoe kunnen zij hun op landelijk niveau 
ontwikkelde beleidvoornemens implementeren in het licht van de autonomie van de 
lokale sportverenigingen? Keer op keer blijkt die vraag bij de ontwikkeling en 
uitvoering van vroegere grote, landelijke beleidsprojecten vooraf onvoldoende te zijn 
doordacht.3 

De keuze voor ondersteuning van vooral sterke verenigingen wijst op een 
vergroting van de autonomie van de sportbonden en sportkoepel ten opzichte van de 
aangesloten verenigingen. De financiële afhankelijkheid van de bonden ten opzichte 
van de verenigingen neemt af. Daarnaast groeit de maatschappelijke druk op de 
sportbonden om te innoveren en hun relatief autonoom opererende verenigingen 
hierin mee te krijgen. 
 
 
 

                                                
3
 Volgens Lucas Meijs (1997) is die problematiek overigens niet alleen kenmerkend voor de sportwereld, maar 

voor alle vrijwilligersorganisaties. 
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