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Samenvatting 

Het Nederlandse verenigingsleven is erop gericht om zoveel mogelijk mensen te laten sporten. Dit uit 

zich in lage contributies die verenigingen aan hun leden vragen. Door de financiële crisis en 

bezuinigingen bij de overheid, zijn er zorgen over de betaalbaarheid van het lidmaatschap. Het Mulier 

Instituut en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) willen met de Contributiemonitor op een 

eenduidige en overzichtelijke manier de contributiehoogtes en toegangsprijzen van zwembaden en 

ijsbanen in Nederland volgen en hierover beleidsrelevante kennis ontwikkelen.  

 

Verschillende bronnen en onderzoeken uit het verleden geven een eerste beeld hoe het met de 

Nederlandse contributies staat. Wat ontbreekt, is actueel inzicht in de contributies die individuele leden 

bij hun sportvereniging betalen, en de ontwikkeling van die contributiehoogte in de tijd. Studenten van 

de HAN hebben voor een onderwijsopdracht in het najaar van 2016 de contributiehoogtes van 

sportverenigingen en de toegangsprijzen van zwembaden en ijsbanen vastgesteld. Dit is gedaan door bij 

een willekeurige steekproef per regio (indeling gebaseerd op Vereniging Sport en Gemeenten) de 

websites van verenigingen in zes verschillende sporten te bezoeken en de hoogte van de jaarcontributie 

voor leden van 16 jaar (junioren) en voor leden van 35 jaar (senioren) te registreren. Daarnaast zijn de 

websites van zwembaden en ijsbanen bezocht en is de hoogte van de eenmalige toegangsprijzen van 

een strippenkaart met aantal strippen genoteerd. De verkregen gegevens zijn door onderzoekers van het 

Mulier Instituut en de HAN gecontroleerd.  

 

In totaal zijn voor de Contributiemonitor de contributiegegevens van 2.750 verenigingen in zes 

verschillende sporten in kaart gebracht. Dit is 40 procent van het totaal aantal verenigingen in deze zes 

sporten en 11 procent van alle sporten. Daarnaast zijn entreegelden van 131 zwembaden en 22 ijsbanen 

via websites verkregen. Bij atletiek- en hockeyverenigingen bedraagt het verschil in de contributie in 

2016/2017 tussen senioren en junioren gemiddeld ongeveer 25 euro en bij handbal, tennis en volleybal 

50 euro. Ook blijkt dat hockey (veldsport) een hogere contributie kent dan de overige sporten (281 euro 

per volwassen lid en 255 per jeugdlid). Tennis en atletiek zijn op basis van deze steekproef gemiddeld 

het goedkoopst (resp. 139 euro en 172 euro). 

 

Sportverenigingen die in krimp- en anticipeergebieden zijn gevestigd, hebben gemiddeld een lagere 

contributie dan sportverenigingen in andere gebieden. Bij atletiek-, hockey-, tennis- en 

voetbalverenigingen is de contributie in anticipeergebieden ongeveer 20 procent lager. In krimpregio’s 

ligt de contributie ongeveer 20 procent lager bij hockey-, tennis- en voetbalverenigingen. Bij handbal- 

en volleybalverenigingen zijn de verschillen minder groot: de gemiddelde contributiehoogte van deze 

sporten ligt in krimp- en anticipeergebieden ongeveer 5 procent lager dan in andere gebieden. Voor 

handbal geldt dat de contributie in krimpgebieden zelfs iets hoger ligt dan in overige gebieden. De 

verschillen tussen sportverenigingen in (zeer sterk) stedelijke gebieden en niet-stedelijke gebieden zijn 

groter. Leden van de onderzochte sportverenigingen betalen in niet-stedelijke gebieden gemiddeld 30 

procent minder contributie dan leden in zeer sterk stedelijke gebieden. Aannemelijk is dat de hogere 

grondprijs in stedelijke gebieden wordt doorberekend in de huur die verenigingen betalen. Verenigingen 

vertalen deze hogere huur in een hogere contributie. 

 

In 2018 volgt een Contributiemonitor 2017/2018, met contributiehoogtes bij een aantal nieuwe takken 

van sport, zoals basketbal, korfbal en rugby. Het streven is om op termijn tot een samengestelde 

contributie-index te komen door contributiehoogtes bij verschillende takken van sport te combineren. 
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1. Inleiding 

1.1 Contributies in de Nederlandse sport 

De betaalbaarheid van het sportaanbod in Nederland is een thema dat de afgelopen jaren nadrukkelijk 

op de agenda is komen te staan. De financiële crisis en daarbij behorende zorgen over teruglopende 

gemeentelijke subsidies hebben bij velen de vrees voor stijgende verenigingscontributies aangewakkerd. 

Een stijging van de verenigingscontributie en de toegangsprijs bij het zwembad raken mensen direct in 

hun portemonnee en bedreigen de inclusiviteit van sport: het uitgangspunt dat iedereen moet kunnen 

meedoen en dat de toegangsprijs of contributie geen belemmering zou mogen zijn voor sportdeelname. 

Het is dus van belang in kaart te brengen hoe hoog de contributies en toegangsprijzen zijn, en vooral 

hoe sterk de hoogte ervan stijgt.  

 

Er blijkt echter weinig systematisch vergaarde informatie beschikbaar over de hoogte van contributies 

bij sportverenigingen en sportvoorzieningen als zwembaden en ijsbanen. Om dit te veranderen, zijn het 

Mulier Instituut en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) gestart met de ontwikkeling van een 

Contributiemonitor. De bedoeling van deze monitor is te voorzien in empirische gegevens over de 

hoogte van contributies en toegangsprijzen in Nederland. Door metingen te herhalen, kunnen de 

ontwikkelingen in de hoogte van contributies en toegangsprijzen in de tijd worden gevolgd. De 

informatie die dit oplevert is ten eerste beleidsrelevant. Het geeft inzicht in de ontwikkelingen in de 

betaalbaarheid van het verenigingsaanbod en maakt inzichtelijk of toegangsprijzen en contributies 

reageren, en zo ja, in welke mate, op veranderingen in beleid (zoals afschaffen subsidies, privatisering 

e.d.). De empirische gegevens zijn daarnaast noodzakelijk voor de ontwikkeling van wetenschappelijk 

gefundeerde kennis over prijsontwikkelingen en prijselasticiteit in de sport.  

1.2 Inventarisatie van contributies in Nederland in 2016/2017 

Aanpak 

Studenten van de HAN hebben voor een onderwijsopdracht in het najaar van 2016 de contributiehoogte 

van sportverenigingen en toegangsprijzen van sportaccommodaties (zwembaden en schaatsbanen) 

geïnventariseerd. Dit is gedaan door: 

a. bij een willekeurige steekproef per regio (indeling gebaseerd op Vereniging Sport en 

Gemeenten) de websites van verenigingen te bezoeken en de hoogte van de jaarcontributie 

voor leden van 16 jaar (junioren) en voor leden van 35 jaar (senioren) te noteren. De ‘kale’ 

contributie, alleen de hoogte van het lidmaatschap van de vereniging, werd genoteerd. Extra 

training, afkoop vrijwilligerswerk en andere additionele kosten werden niet meegenomen; 

b. de websites van zwembaden en ijsbanen te bezoeken en de hoogte van de eenmalige 

toegangsprijs voor volwassenen en van een strippenkaart (inclusief aantal strippen) te noteren. 

 

De verkregen gegevens zijn door onderzoekers van het Mulier Instituut en de HAN gecontroleerd op 

uitschieters en bijzondere afwijkingen. Verder zijn per studentengroep steekproefgewijs gegevens 

gecontroleerd om zeker te zijn dat de opdracht op vergelijkende wijze is uitgevoerd. Naast 

bovenstaande gegevens is de informatie uit de inventarisatie van tenniscontributies, zoals beschreven in 

hoofdstuk 2, aan de Contributiemonitor toegevoegd. 
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Kanttekeningen 

De willekeurige steekproef maakt het mogelijk om betrouwbare uitspraken te doen over de hoogte van 

de contributie bij Nederlandse sportverenigingen. Echter hadden niet alle verenigingen in de steekproef 

de contributie van 2016 op hun website vermeld. Het is mogelijk dat dit de uitkomsten enigszins 

vertekent. Het is aannemelijk dat hierdoor vooral de contributiegegevens van kleine verenigingen 

ontbreken, omdat zij waarschijnlijk minder vaak een website hebben of de actuele contributieprijzen 

weergeven. Ook is het mogelijk dat niet alle leden contributie (hoeven te) betalen doordat ze 

steunen/donorlid zijn en doordat binnen de jeugd nog verschillende tarieven gelden. Daar staat 

tegenover dat alleen de kale contributie is meegenomen en geen extra kosten voor training, afkoop 

vrijwilligerswerk en andere additionele kosten.  

 

Bij de atletiek-, hockey-, en tennisverenigingen ontbreken de gegevens van ongeveer 10 procent van de 

onderzochte verenigingen. Bij handbal-, voetbal- en volleybalverenigingen ligt dit percentage op 30 

procent, waardoor deze resultaten iets onzekerder zijn. Ook moeten de gegevens van de gemiddelde 

contributiehoogte per regio voorzichtig worden geïnterpreteerd. Voor sommige regio’s zijn slechts twee 

of drie sportverenigingen per sport meegenomen (in bijlage 3 is het aantal geanalyseerde 

sportverenigingen naar VSG-regio weergegeven). De gemiddelden voor deze regio’s zijn daardoor erg 

gevoelig voor uitschieters in de contributie. Het minimale aantal waarnemingen per regio is daarom op 

vier vastgesteld. In deze rapportage wordt de contributiehoogte van regio’s met minder waarnemingen 

niet getoond. Daarbij zijn de gepresenteerde gemiddelden niet gewogen naar ledenaantallen.Het is met 

deze sporten niet mogelijk om een representatief beeld te schetsen van de totale contributieomvang 

per jaar van alle sportverenigingen. Dit komt voornamelijk omdat andere sporten sterk in de 

contributiehoogte (kunnen) afwijken. 

1.3 Naar een contributiemonitor 

Het doel is om op een eenduidige en overzichtelijke manier de contributiehoogtes en toegangsprijzen 

van zwembaden en ijsbanen in Nederland te volgen en hierover beleidsrelevante kennis te ontwikkelen. 

Deze rapportage en eerste meting (0-meting) zorgen voor de start van de Contributiemonitor. Om deze 

monitor verder uit te breiden en van recente contributiehoogtes te voorzien, zullen de komende jaren 

de contributiehoogtes van meer sporten worden verzameld en om de twee jaar worden geüpdatet. In 

het najaar van 2017 zullen studenten van de HAN tijdens de minor ‘sport & economie’ de 

contributiehoogtes van nieuwe sporten verzamelen. Hierbij gaat het om een selectie van nieuwe 

voetbalverenigingen, korfbal-, zwem-, tafeltennis-, badminton-, basketbal- en rugbyverenigingen. Het 

najaar van 2018 staat in het teken van het updaten van de contributiehoogtes van de zes sporten die 

tijdens de eerste meting zijn verzameld. 

1.4 Leeswijzer 

In aansluiting op dit inleidende hoofdstuk is in hoofdstuk 2 de voorstudie te vinden. Hierin worden 

relevante uitkomsten uit eerdere onderzoeken weergegeven en kort toegelicht. In hoofdstuk 3 worden 

de contributies van sportverenigingen gepresenteerd. Aansluitend gaat hoofdstuk 4 in op de 

toegangsprijzen van zwembaden en ijsbanen. Ter afsluiting zijn in hoofdstuk 5 de belangrijkste 

bevindingen samengevat.  
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2. Voorstudie 

In deze voorstudie geven we een overzicht van eerder Nederlands onderzoek naar of Nederlandse 

registraties van contributie(hoogtes) en toegangsprijzen. We presenteren deze gegevens per instelling, 

beginnend bij het CBS.  

2.1 CBS Statline – contributie-inkomsten sportverenigingen 

(Totale) contributie-inkomsten van verenigingen zijn door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) 

door de jaren heen (2000-2012) gemonitord. Het CBS presenteert de gegevens niet voor elke sport 

afzonderlijk, maar voegt sporten samen in een aantal categorieën. Zo zijn er gegevens van zaalsporten 

(handbal, volleybal, badminton etc.), atletiek, tennis, veldsporten (hockey, rugby, etc., maar exclusief 

voetbal) en veldvoetbal. 

 

In de periode 2000-2012 zijn de gemiddelde contributie-inkomsten van alle sportclubs met de helft 

toegenomen (contributie-index 151). Het gemiddeld aantal leden is in deze periode ongeveer gelijk 

gebleven (193 in 2012) en 52 procent (657 miljoen euro) van de totale baten in 2012 bestaan uit 

contributie, les- en entreegelden. De gemiddelden zijn door het Mulier Instituut en de HAN toegevoegd. 

 

De totale baten van sportverenigingen zijn in de periode 2000-2012 met de helft toegenomen (zie tabel 

2.1). Dit komt onder meer doordat meer verenigingen in de data zijn meegenomen. Ook de contributie-

inkomsten (inclusief les- en entreegelden) per club zijn toegenomen, meer nog dan andere 

inkomstenbronnen, waardoor inmiddels meer dan de helft (52%) van de baten hiervan afkomstig is.  

 

De gemiddelde contributie-inkomsten per club zijn in de periode 2000–2012 volgens de gemiddelde 

contributie-index met de helft toegenomen (51%). Gemiddeld is dit per vereniging een stijging van 

ongeveer 8.000 euro (van € 15.000 naar € 23.000). 

 

Doordat het aantal leden is uitgevraagd, kan een indexcijfer voor de contributiehoogte per lid worden 

berekend. Hiermee wordt inzichtelijk in welke mate de gemiddelde contributies in de periode 2000-

2012 gestegen of gedaald zijn. Een gemiddelde contributie-index van 150 komt neer op een stijging van 

50 procent. De contributie-index maakt geen onderscheid tussen contributiehoogtes per 

leeftijdscategorie, type leden en regio’s. Het kan daardoor zijn dat de gemiddelde contributiehoogte 

per lid toeneemt doordat leden met lage contributies hun contributie opzeggen of wanneer er meer 

leden bijkomen die hogere contributies moeten betalen.   
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Tabel 2.1 Contributie-inkomsten totaal sportclubs 2000-2012 

  
2000 2003 2006 2009 2012 

Totaal aantal sportclubs Aantal 26.620 26.880 27.550 28.700 28.780 

Gemiddeld aantal leden per sportclub Aantal 191 191 190 196 193 

       

Totaal baten Miljoen euro 824 953 1.106 1.233 1.264 

Contributie, les- en entreegelden In % van totaal  48 48 49 50 52 

 Miljoen euro 396 457 542 617 657 

Gemiddelde baten per sportclub Euro  31.000 35.000 40.000 43.000 44.000 

Gemiddelde contributie, les- en 

entreegelden 

Euro  15.000 17.000 20.000 21.000 23.000 

       

Gemiddelde contributie-index  2000 = 100 100 114 133 141 151 

Bron: CBS 2015, bewerking: Mulier Instituut/HAN 

 

In verhouding tot de totale baten is veldvoetbal van de meest beoefende sporten het minst afhankelijk 

van contributie-inkomsten (zie tabel 2.2). In de periode 2000–2012 is wel een stijging van 7 procent 

zichtbaar: van 25 procent naar 32 procent. Tevens is een daling in het aantal voetbalclubs zichtbaar en 

stijgt het gemiddeld aantal leden per voetbalclub. De totale inkomsten uit contributie zijn bijna 

verdubbeld tot 130 miljoen euro. Per vereniging zijn de inkomsten uit contributie ook verdubbeld en 

bedraagt dit gemiddeld 47.000 euro per vereniging. Ten opzichte van 2000 is de gemiddelde prijs van 

het lidmaatschap met bijna drie kwart gestegen (gemiddelde contributie-index van 171). 

 

Tabel 2.2 Contributie-inkomsten veldvoetbal 2000-2012 

  
2000 2003 2006 2009 2012 

Totaal aantal sportclubs Aantal 2.880 2.800 2.710 2.880 2.770 

Gemiddeld aantal leden per sportclub Aantal 365 354 388 409 425 

       

Totaal baten Miljoen euro 275 302 342 389 407 

Contributie, les- en entreegelden In % van totaal  25 24 26 29 32 

 Miljoen euro 69 72 89 113 130 

Gemiddelde baten per sportclub Euro  95.000 108.000 126.000 135.000 147.000 

Gemiddelde contributie, les- en 

entreegelden 

Euro  24.000 26.000 33.000 39.000 47.000 

       

Gemiddelde contributie-index 2000 = 100 100 112 131 148 171 

Bron: CBS 2015, bewerking: Mulier Instituut/HAN 

 

Het aandeel contributie, les- en entreegelden bij tennisverenigingen is in de periode 2000–2012 met 

3 procent gedaald (van 60% naar 57%) (zie tabel 2.3). Dit komt doordat inkomsten uit andere bronnen 

relatief meer zijn toegenomen en het gemiddeld aantal leden per sportclub is afgenomen (van 404 in 

2000 naar 377 in 2012). Bij andere sporttakken is deze trend niet zichtbaar, daar stijgt het aandeel van 

de contributies in de totale inkomsten juist. De inkomsten uit contributie zijn met een kwart 

toegenomen tot 92 miljoen euro. Gemiddeld betekent dit voor de vereniging ongeveer 52.000 euro aan 

inkomsten uit contributies. Dit is een stijging van 30 procent ten opzichte van het jaar 2000. Dit gaat 

samen met een gemiddelde contributietoename van ongeveer twee vijfde (gemiddelde contributie-

index van 138). 



 

 Contributiemonitor 2016/2017 | Mulier Instituut 13 

Tabel 2.3 Contributie-inkomsten tennis 2000-2012 

  
2000 2003 2006 2009 2012 

Totaal aantal sportclubs Aantal 1.800 1.810 1.840 1.840 1.750 

Gemiddeld aantal leden per sportclub Aantal 404 424 402 404 377 

       

Totaal baten Miljoen euro 122 148 156 164 161 

Contributie, les- en entreegelden In % van totaal  60 58 59 57 57 

 Miljoen euro 73 86 92 93 92 

Gemiddelde baten per sportclub Euro  68.000 82.000 85.000 89.000 92.000 

Gemiddelde contributie, les- en 

entreegelden 

Euro  41.000 47.000 50.000 51.000 52.000 

       

Gemiddelde contributie-index 2000 = 100 100 111 123 125 138 

Bron: CBS 2015, bewerking: Mulier Instituut/HAN 

 

Veldsporten (exclusief veldvoetbal) zijn voor bijna de helft (47%) van de totale baten afhankelijk van de 

contributie-inkomsten (zie tabel 2.4). In de periode 2000–2012 is een stijging zichtbaar van 5 procent 

van dit aandeel en een verdubbeling van inkomsten uit contributies (naar 71 miljoen euro). Per 

vereniging is ongeveer 44.000 euro afkomstig uit contributies en is de gemiddelde contributiehoogte 

bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar 2000 (gemiddelde contributie-index van 189). 

 

Tabel 2.4 Contributie-inkomsten veldsport (exclusief voetbal) 2000-2012 

  

2000 2003 2006 2009 2012 

Totaal aantal sportclubs Aantal 1.590 1.600 1.530 1.610 1.600 

Gemiddeld aantal leden per sportclub Aantal 225 241 227 250 252 

       

Totaal baten Miljoen euro 79 104 104 138 151 

Contributie, les- en entreegelden In % van totaal  42 42 44 47 47 

 Miljoen euro 33 44 46 65 71 

Gemiddelde baten per sportclub Euro  50.000 65.000 68.000 86.000 94.000 

Gemiddelde contributie, les- en 

entreegelden 

Euro  21.000 27.000 30.000 40.000 44.000 

       

Gemiddelde contributie-index 2000 = 100 100 122 142 173 189 

Bron: CBS 2015, bewerking: Mulier Instituut/HAN 

 

De contributie-inkomsten bij atletiekverenigingen zijn in de loop der jaren (2000-2012) met 11 procent 

gestegen (zie tabel 2.5) en bedragen momenteel 15 miljoen euro voor alle atletiekverenigingen samen. 

In deze periode zijn de totale baten verdubbeld: van 11 miljoen naar 22 miljoen euro. De gemiddelde 

inkomsten per atletiekvereniging zijn verdubbeld naar 55.000 euro. Dit is een toename van de 

contributiehoogte met iets meer dan twee derde sinds het jaar 2000 (gemiddelde contributie-index van 

170). 
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Tabel 2.5 Contributie-inkomsten atletiek 2000-2012 

  
2000 2003 2006 2009 2012 

Totaal aantal sportclubs Aantal 240 220 220 260 280 

Gemiddeld aantal leden per sportclub Aantal 354 388 436 415 427 

       

Totaal baten Miljoen euro 11 13 16 19 22 

Contributie, les- en entreegelden In % van totaal  59 60 63 66 70 

 Miljoen euro 6 8 10 13 15 

Gemiddelde baten per sportclub Euro  46.000 59.000 73.000 73.000 79.000 

Gemiddelde contributie, les- en 

entreegelden 

Euro  27.000 35.000 46.000 48.000 55.000 

       

Gemiddelde contributie-index 2000 = 100 100 120 138 153 170 

Bron: CBS 2015, bewerking: Mulier Instituut/HAN 

 

Zaalsporten zijn voor twee derde afhankelijk van contributie-inkomsten (zie tabel 2.6). Dit is een 

toename van 10 procent over de periode 2000–2012. De contributie-inkomsten zijn in dezelfde periode 

met een kwart toegenomen tot 36 miljoen euro. Per vereniging komt dit neer op ongeveer 13.000 euro 

en een toename van meer dan 50 procent sinds het jaar 2000. Gemiddeld is de contributiehoogte 

gestegen met twee vijfde ten opzichte van 2000 (gemiddelde contributie-index van 141). 

 

Tabel 2.6 Contributie-inkomsten team zaalsporten 2000-2012 

 
Perioden 2000 2003 2006 2009 2012 

Totaal aantal sportclubs Aantal 3.370 3.020 2.880 2.740 2.720 

Gemiddeld aantal leden per sportclub Aantal 99 104 107 108 108 

       

Totaal baten Miljoen euro 51 51 57 59 54 

Contributie, les- en entreegelden In % van totaal  57 57 58 60 67 

 Miljoen euro 29 29 33 35 36 

Gemiddelde baten per sportclub Euro  15.000 17.000 20.000 22.000 20.000 

Gemiddelde contributie, les- en 

entreegelden 

Euro  9.000 10.000 11.000 13.000 13.000 

       

Gemiddelde contributie-index 2000 = 100 100 107 123 138 141 

Bron: CBS 2015, bewerking: Mulier Instituut/HAN 

 

In bovenstaande gegevens van het CBS is over de periode 2000-2012 de gemiddelde contributie per lid 

voor veldsporten (excl. voetbal) het meeste toegenomen t.o.v. veldvoetbal, tennis, atletiek en 

zaalsporten. Over deze periode was de stijging 89 procent. Dit komt neer op een jaarlijkse toename van 

5,4 procent. Ook voetbal (4,6%) en atletiek (4,5%) kenden een behoorlijke stijging van de contributie 

per lid. Voor alle sporten was de toename 3,5 procent per jaar (zie tabel 2.7). Tennis en zaalsporten 

zijn tussen 2000-2012 qua gemiddelde contributie per lid het minst toegenomen, met respectievelijk 2,7 

procent en 2,9 procent per jaar. Als we deze cijfers vergelijken met de ontwikkeling van het algemene 

prijsniveau in Nederland in dezelfde periode, valt op dat de toename van de gemiddelde contributie 

(3,5% per jaar) aanzienlijk sterker is gestegen dan de inflatie (1,9%). De sterke stijging van de 

gemiddelde contributie hangt voor een deel samen met de vergrijzing van de samenleving: het aandeel 

volwassen verenigingsleden was in 2012 groter dan in 2000. Dit neemt niet weg dat de 

verenigingscontributies flink zijn gestegen, ook ten opzichte van het gemiddelde prijspeil. 
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Tabel 2.7 Gemiddelde jaarlijkse stijging verenigingscontributie per lid en inflatie 2000-

2012 

 

2000-2012 

Voetbal 4,6% 

Tennis 2,7% 

Veldsporten (excl. voetbal) 5,4% 

Atletiek 4,5% 

Zaalsporten 2,9% 

Alle sporten 3,5% 

  

Inflatie (afgeleide Consumenten Prijs Index) 1,9% 

Bron: CBS 2015, bewerking: Mulier Instituut/HAN 

 

De contributie-inkomsten zijn in de periode 2000-2012 bij sportverenigingen, zowel absoluut als relatief 

ten opzichte van andere inkomstenbronnen, toegenomen (namelijk met 51%). De contributie-inkomsten 

bij veldsportverenigingen (exclusief veldvoetbal) zijn in dezelfde periode met 89 procent toegenomen. 

De contributie-inkomsten van voetbalverenigingen kenden in de periode 2000-2012 een stijging van 70 

procent. Bij tennis en zaalsporten (o.a. volleybal en handbal) zijn in deze periode de contributie-

inkomsten het minst toegenomen (40%). Atletiekverenigingen blijken het meest afhankelijk te zijn van 

de contributie-inkomsten (70%) en voetbalverenigingen het minst afhankelijk (32%) (CBS). 

2.2 Stichting Waarborgfonds Sport – financiële situatie verenigingen 

De financiële situatie bij sportorganisaties is volgens SWS de afgelopen jaren verslechterd. Op basis van 

de financiële kwalificaties van sportclubs die SWS in de periode 2010-2016 stelselmatig heeft 

toegekend, is deze conclusie te trekken. Eind 2016 werd 40 procent van de verenigingen als ‘goed’ of 

‘uitstekend’ gekwalificeerd; dit was in 2010 nog 59 procent (zie figuur 2.1). De dalers zijn voornamelijk 

in de kwalificatie ‘redelijk’ terechtgekomen: dit houdt in dat deze clubs de bancaire aflossingen (nog) 

keurig voldoen, maar voor de toekomst geen liquiditeit opbouwen (SWS1, 2017). 

 

Figuur 2.1 Financiële kwalificaties sportverenigingen in 2010 en 2016 (in procenten) 

Bron: SWS1 2017 
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Uit de ontvangen cijfers van sportverenigingen kan geconcludeerd worden dat contributie, sponsoring en 

kantineomzet de drie belangrijkste bronnen van inkomsten zijn (SWS2, 2017). Hierbij lijken deze 

sportverenigingen in financieel opzicht te blijven draaien door de contributies van leden steeds te 

verhogen. Als dit beeld representatief is voor alle sportverenigingen in Nederland, wordt sporten bij een 

sportvereniging steeds duurder (Zeegers, 2016).  

 

Aan de hand van een groot deel van de jaarstukken over 2016 die zijn gecontroleerd, lijkt de 

voorzichtige conclusie dat de contributieopbrengst ten opzichte van 2015 is gestegen (+1,66%, 2015 

t.o.v. 2014 was +3,52%). Er zijn echter grote verschillen tussen sportclubs te zien, van dalingen tot 18 

procent en stijgingen groter dan 20 procent. Daarnaast wordt buiten beschouwing gelaten of de stijging 

het gevolg is van een toenemend ledenaantal of dat de contributie is verhoogd (SWS2, 2017). 

 

Een flexibele prijsstelling of contributie (zoals bij fitness) is bij sportverenigingen niet of nauwelijks 

zichtbaar. Dit kan een lage basiscontributie zijn waarbij een lid, afhankelijk van het aantal keren dat hij 

wenst te gaan sporten, zijn lidmaatschap kan uitbreiden. De eerste initiatieven zijn binnen de golf- en 

tennissport al zichtbaar (SWS2, 2017). 

2.3 HAN – betalingsbereidheid voor het verenigingslidmaatschap  

De HAN heeft in 2012 en 2014 onder verschillende groepen verenigingssporters gevraagd wat hun 

maximale bereidheid tot betalen was voor hun verenigingslidmaatschap. Aan sporters is gevraagd wat de 

maximale prijsstijging zou zijn, waarbij zij lid-af zouden worden bij hun huidige sportvereniging. Het 

onderzoek bij tennisclubs en volleybalverenigingen laat zien dat de vraag naar het lidmaatschap bij een 

kleine prijsstijging inelastisch is (De Boer, 2012). Een prijsverhoging van 10 procent leidt tot een daling 

van de vraag van 6 procent. Deze prijsverhoging zou dus een omzetverhoging tot gevolg hebben. Het 

prijsonderzoek onder voetballers laat een iets ander beeld zien. Zelfs een bescheiden prijsverhoging 

leidt al tot een relatief grotere daling van de vraag (zie tabel 2.8). Voor beide onderzoeken geldt dat 

een grotere prijsstijging tot een nog grotere ledendaling zou leiden. De reden waarom de hoogte van de 

contributie in dit onderzoek al snel elastisch wordt, is mogelijk dat wanneer gevraagd wordt naar de 

maximale bereidheid tot betalen, de respondent eerder geneigd is om een lagere bedrag te noemen dan 

hij zou accepteren bij een daadwerkelijke contributiestijging. Er kan hierbij sprake zijn van ‘strategisch 

antwoorden’, om zo toekomstige prijsverhogingen te voorkomen/te beïnvloeden.  

 

Tabel 2.8 Prijselasticiteitsonderzoek onder verenigingssporters, percentage dat 

contributiestijging niet accepteert op basis van hun maximale bereidheid tot betalen 

Contributie stijging  Voetbal (2014)  Tennis/Volleybal (2011)  

Stijging 5%  6%  N.B.  

Stijging 10%  16%  6%  

Stijging 20%  46%  31%  

Stijging 75%  88%  77%  

Bron: de Boer (2011), Schoemaker, Liebrand & ter Welle (2016) 

 

In het onderzoek van 2011, onder bijna 5.000 verenigingssporters (waarvan de meesten volleybal of 

tennis beoefenden), bleek dat men gemiddeld bereid was om 26 procent te betalen bovenop de huidige 

contributie. Uit onderzoek in 2014, onder 2.500 voetbalverenigingsleden, bleek dat de verenigingsleden 

gemiddeld 30 procent meer bereid waren te betalen voor het lidmaatschap (Schoemaker, Liebrand & 

Ter Welle, 2016). Een vergelijkbaar onderzoek werd in 2015 onder verenigingsleden van verschillende 
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sporten gehouden. Zij gaven aan dat ze gemiddeld 25 procent meer zouden willen betalen (Schoemaker 

& Ter Welle, 2016).  

 

De bereidheid om een hogere contributie te betalen hangt in alle drie de onderzoeken samen met 

dezelfde factoren. Hoe langer men lid is van de vereniging of hoe hoger de huidige contributie, het 

inkomen, het opleidingsniveau of de tevredenheid over de vereniging, hoe meer men bereid is te 

betalen voor een hogere contributie (Schoemaker, Liebrand & ter Welle, 2016). Verder werd een 

duidelijke samenhang gevonden tussen de mate van plezier dat leden ontlenen aan hun lidmaatschap en 

hun bereidheid tot betalen. 

2.4 Mulier Instituut – uitkomsten Verenigingsmonitor 

In verschillende jaargangen is aan verenigingen in het Verenigingspanel gevraagd naar de verandering 

van contributie-inkomsten ten opzichte van het voorgaande jaar. In de periode 2009-2015 zijn de 

contributie-inkomsten van bijna de helft van de verenigingen gelijk gebleven (zie figuur 2.2). In 2015 

zijn de contributie-inkomsten bij meer verenigingen (2015 t.o.v. 2014 +7%) (sterk) gedaald en minder 

(sterk) gestegen (2015 t.o.v. 2014 -8%). De laatste cijfers komen uit 2016. Bij ruim een kwart van de 

verenigingen zijn de contributie-inkomsten (sterk) afgenomen, terwijl bij een even groot aandeel van de 

verenigingen deze juist (sterk) zijn toegenomen. 

 

Figuur 2.2 Verandering van contributie-inkomsten t.o.v. het voorgaande jaar (% verenigingen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Mulier Instituut, Verenigingspanel 2009-2016 

 

Tussen 2007 en 2014 heeft een kleine verschuiving plaatsgevonden van het aantal verenigingen dat 

actief is met het flexibiliseren van lidmaatschapsvormen en contributievormen van beperkt actieve 

verenigingen (-12%) naar niet actief (+9%) en zeer actief (+3%, zie figuur 2.3). 

 

Figuur 2.3 Mate waarin verenigingen actief zijn met het flexibiliseren van 

lidmaatschapsvormen en contributievormen (% verenigingen) 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Mulier Instituut, Verenigingspanel 2007-2014 
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2.5 Mulier Instituut – Brancherapport Tennis in Nederland  

In het brancherapport Tennis in Nederland zijn de contributiehoogtes van tennisverenigingen voor 2012 

en 2014 weergegeven. Er zijn grote verschillen in de jaarlijkse contributiehoogtes voor een standaard 

lidmaatschap voor senioren en junioren. Bij de ene tennisvereniging kun je voor 45 euro per jaar 

onbeperkt tennissen, bij de andere vereniging moet je als lid met 415 euro een stuk dieper in de buidel 

tasten. In tabel 2.9 is een overzicht weergegeven van de contributiehoogtes in 2012 en 2014 per 

tennisdistrict en voor Nederland als geheel. Het gemiddelde bedrag dat de tennisverenigingen in 

Nederland vragen voor een standaard lidmaatschap voor senioren is 135 euro. Voor juniorleden is dat 

gemiddeld 77 euro. Dit betekent een landelijke stijging van de contributie in twee jaar van 7 procent 

voor senioren en 5 procent voor junioren. In KNLTB-district Den Haag is het contributiebedrag voor 

senioren met 203 euro het hoogst. In Zeeland ben je als verenigingslid met gemiddeld 97 euro het 

goedkoopst uit (Van der Poel & Bakker (red.), 2015). 

 

Tabel 2.9 Contributiehoogte tennisverenigingen voor standaard lidmaatschap senioren en 

junioren naar KNLTB-tennisdistrict in 2012 en 2014 (in euro’s) 

 2012 2014 Stijging 2014 t.o.v. 2012 

 Junioren Senioren Junioren Senioren Junioren Senioren 

Centraal-Brabant 68 124 74 133 +9 +7 

Den Haag 117 188 128 203 +9 +7 

Friesland 55 102 59 108 +7 +7 

Groningen/Drenthe 72 133 80 141 +3 +6 

Gelderland 72 133 80 141 +11 +12 

IJmond 111 181 124 199 +12 +6 

Leiden 96 157 101 166 +5 +10 

Limburg 58 108 62 114 +8 +6 

Noord-Holland Noord 66 117 72 121 +9 +6 

Oost-Brabant 62 113 62 116 +1 +3 

Overijssel 61 112 64 115 +6 +3 

Rotterdam 83 152 87 154 +6 +3 

Utrecht 94 159 98 164 +5 +2 

West-Brabant 70 124 74 132 +5 +3 

Zeeland 50 92 52 97 +6 +7 

Nederland 72 129 77 135 +7 +5 

Bron: van der Poel & Bakker (red.), 2015 

 

De contributiehoogtes zijn tussen 2012 en 2014 sterker gestegen dan de inflatie. De inflatie over heel 

2013 bedroeg volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 2,5 procent, en in de eerste helft van 

2014 bedroeg de inflatie zo’n 1 procent. In eerste instantie lijkt het er dan ook op dat de opbrengsten 

voor verenigingen uit de contributies zijn toegenomen. De verenigingen hebben echter tussen 2012 en 

2014 met name de contributie verhoogd om, vanwege afnemende ledentallen, de totale opbrengsten uit 

contributies in stand te houden. De belangrijkste opbrengsten voor een vereniging zijn de contributies. 

De hoogte hiervan is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de grondprijs, stedelijkheid, 

eigendom accommodatie en het aantal banen. 
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2.6 Mulier Instituut – Brancherapport Atletiek in Nederland 

Uit het brancherapport Atletiek in Nederland blijkt dat 70 procent van de inkomsten van 

atletiekverenigingen uit de opbrengsten van contributies, les- en entreegelden komt (zie figuur 2.4). 

Daarmee zijn de contributies verreweg de belangrijkste inkomstenbron van atletiekverenigingen. 

Gemiddeld haalt een sportvereniging 52 procent van haar inkomsten uit contributies. Ook de 

sponsorinkomsten liggen bij atletiekverenigingen lager dan gemiddeld (5 procent, tegenover 12 procent 

voor alle verenigingen) (Breedveld & Hover (red.), 2016). 

 

Figuur 2.4 Inkomsten atletiekverenigingen 2000-2012, in procenten 

Bron: Breedveld & Hover (red.), 2016 

 

Tussen 2000 en 2012 zijn de inkomsten uit contributie bij atletiekverenigingen toegenomen (niet in 

figuur). Dit komt doordat atletiekverenigingen gemiddeld meer leden hebben gekregen en de 

gemiddelde contributie per lid is toegenomen. Gemiddeld genomen kostte in 2014 een lidmaatschap van 

een jaar voor een volwassen lid 134 euro (zie figuur 2.5). Dit is inclusief de jaarlijkse afdracht aan de 

Atletiekunie. Een jeugdlid van 10 jaar betaalt met 112 euro zo’n 15 procent minder. Een jeugdlid van 16 

jaar is met gemiddeld 131 euro nauwelijks goedkoper uit dan een volwassen lid. Er zijn grote regionale 

verschillen in de hoogte van de jaarlijkse contributie voor volwassenen. Zo is de gemiddelde contributie 

bij atletiekverenigingen in de provincie Groningen 92 euro en in de provincie Noord-Holland 168 euro. 

Diezelfde regionale verschillen zien we in de hoogte van de jaarlijkse contributie voor jeugdleden van 

10 jaar. Een jaarlidmaatschap voor deze jonge atletiekbeoefenaren kost in Groningen 69 euro en in 

Flevoland 136 euro.  
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Figuur 2.5 Gemiddelde contributie bij atletiekverenigingen in Nederland naar 

leeftijdsgroep, 2014, in euro’s 

Bron: Breedveld & Hover (red.), 2016 

2.7 Mulier Instituut – Brancherapport Zwemmen in Nederland 

De prijs voor een kaartje om te zwemmen in een openbaar zwembad is in het brancherapport Zwemmen 

in Nederland weergegeven. In 2011/2012 varieerde dit van drie tot en met vijf euro. 85 procent van de 

prijskaartjes zonder korting valt in deze prijscategorie. Het goedkoopste kaartje was 1,90 euro en het 

duurste 15 euro. Dat is wel het verschil tussen aan de ene kant een standaard overdekt of 

openluchtzwembad en aan de andere kant een zwembad met recreatieve voorzieningen waarvoor op de 

televisie reclame wordt gemaakt. Bij de helft van de zwembaden zijn de entreekaarten voor kinderen 

lager dan het basistarief dat voor volwassenen geldt (zie figuur 2.6). Senioren krijgen bij 41 procent van 

de zwembaden korting op het basistarief (Van der Werf & Breedveld (red.), 2013). 

 

Figuur 2.6 Entreeprijzen van openbare zwembaden in 2011/2012, in procenten 

Bron: van der Werff & Breedveld (red.), 2013 
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2.8 Mulier Instituut – Brancherapport Sportaccommodaties in Nederland 

Het brancherapport Sportaccommodaties in Nederland bevat een update van de gemiddelde 

contributiehoogte voor tennis voor volwassenen. De gemiddelde tenniscontributie in 2016 bedroeg voor 

volwassenen 139 euro en was daarmee 9 procent hoger dan in 2012 (zie tabel 2.10). Er is geen verband 

tussen de stedelijkheid en de contributiestijging (Van der Poel, Wezenberg-Hoenderkamp & Hoekman 

(red.), 2016). 

 

Tabel 2.10 Gemiddelde contributiehoogte bij tennisverenigingen (in euro’s) voor volwassen 

leden naar stedelijkheidsgraad van gemeente in 2011/2012 en 2015/2016 

  

Totaal 2012 

 (in euro’s) 

Totaal 2016 

 (in euro’s) 

Index  

(2011=100) 

Zeer sterk stedelijk 189 193 102 

Sterk stedelijk 143 151 106 

Matig stedelijk 137 151 110 

Weinig stedelijk 120 123 103 

Niet-stedelijk 102 109 107 

Nederland 128 139 109 

Bron: van der Poel, Wezenberg-Hoenderkamp & Hoekman (red.), 2016 

 

In het brancherapport Sportaccommodaties in Nederland staat een figuur waaruit blijkt dat 

Nederlanders over het algemeen tevreden zijn over de hoogte van contributies en lesgelden (zie 

figuur 2.7). Drie kwart van de Nederlanders is (zeer) tevreden en één op de tien is (zeer) ontevreden. 

Tussen 2012 en 2014 is dit nauwelijks veranderd. 

 

Figuur 2.7 Tevredenheid over de hoogte van de contributie, het lesgeld of de entreeprijs (in 

procenten) 

Bron: van der Poel, Wezenberg-Hoenderkamp & Hoekman (red.), 2016 
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2.9 Mulier Instituut – registratie tarieven ijsbanen 

Het Mulier Instituut heeft voor de seizoenen 2013/2014, 2014/2015 en 2015/2016 de ijsbaantarieven 

voor losse kaartjes van volwassenen geregistreerd. In kaart 2.1 zijn de ijsbaantarieven van het seizoen 

2014/2015 weergegeven en is de verdeling naar ijsbanen per provincie te zien (Romijn, 2014). De 

ijsbaantarieven van de afgelopen seizoenen zijn in tabel 2.11 weergegeven.  

 

Kaart 2.1 Tarievenoverzicht ijsbanen 2014/2015 (in euro’s) 

Bron: Romijn, 2014 
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Tabel 2.11 Tarievenoverzicht ijsbanen 2013/2014, 2014/2015 en 2015/2016 (in euro’s) 

  2015/2016 2014/2015 2013/2014 

Volwassen 

leeftijd vanaf   

Stijging t.o.v. 

2014/15 

Stijging t.o.v. 

2013/14 

Alkmaar 5,50 4,90 4,80 18 

 

12% 15% 

Amsterdam 6,80 6,70 6,65 15 

 

1% 2% 

Assen 7,00 7,00 6,75 13 

 

- 4% 

Breda 6,30 6,25 - 13 

 

1% Niet mogelijk 

Biddinghuizen 15,00 15,00 6,50 13 

 

- 231% 

Den Bosch 7,95 6,00 6,00 3 

 

33% 33% 

Den Haag  8,00 8,00 7,50 13 

 

- 7% 

Deventer 6,80 6,70 6,50 13 

 

1% 5% 

Eindhoven 8,00 8,00 7,80 4 

 

- 3% 

Enschede  6,75 6,50 6,00 16 

 

4% 13% 

Groningen  6,50 6,30 6,20 17 

 

3% 5% 

Geleen  5,75 5,50 5,50 18 

 

5% 5% 

Haarlem 6,30 6,20 6,00 16 

 

2% 5% 

Heerenveen 7,50 7,50 7,50 13 

 

- - 

Hoorn 6,50 6,25 6,00 16 

 

4% 8% 

Leiden 5,00 5,00 5,00 - 

 

- - 

Leeuwarden 6,50 6,00 5,80 18 

 

8% 12% 

Nijmegen 7,25 7,20 6,90 13 

 

1% 5% 

Rotterdam 5,00 5,00 3,50 4 

 

- 43% 

Tilburg 6,35 6,05 6,25 18 

 

5% 2% 

Utrecht  8,50 8,50 8,40 13 

 

- 1% 

Zoetermeer 7,50 7,50 7,50 13   - - 

        

Gemiddeld 7,13 6,91 6,34 13    3,1% 12,5% 

Gemiddeld 

(excl. FlevonIce) 

6,75 6,53 6,33 13    3,4% 6,7% 

Bron: Romijn 2014, geactualiseerd in 2016 

2.10 ING – budgetbarometer 

Volgens de ING BudgetBarometer (2014, n=1.067 huishoudens) geven sporters gemiddeld 19 euro per 

maand uit aan contributies en lesgelden. Dat is 230 euro per jaar. Hierbij geven welgestelde sporters 

meer uit aan contributies, kleding en uitrusting dan sporters die minder te besteden hebben. 

 

Tennis en fitness/groepslessen hebben de hoogste contributie/lesgelden (> € 300, zie figuur 2.8). 

Daarentegen hebben wandelaars de laagste contributie/lesgelden (€ 150). Omdat wandelaars vaak niet 

meer dan goede schoenen nodig hebben, betreft het hier vaak de contributie van een andere sport die 

wordt beoefend.  

 

Aangezien het niet duidelijk is hoe de steekproef is opgebouwd (welke contributieleeftijden zijn 

meegenomen? Betreft het de totale uitgaven per huishouden gedeeld door alle bewoners of alleen de 

sportende bewoners?), en in hoeverre de huishoudens aan meerdere sporten doen en welk gedeelte uit 

contributiegelden bestaan, geven deze gemiddelde cijfers alleen een indicatie en kunnen hier geen 

conclusies uit worden getrokken. 
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Figuur 2.8 Totale uitgaven aan sport van sporters naar sporttak (in euro’s, n=1.067) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: ING Economisch Bureau, 2014 

2.11 Tot slot 

Om de ontwikkeling in contributies en toegangsprijzen te monitoren, zijn de tot nu toe beschikbare 

gegevens over contributies en toegangsprijzen beperkt tot niet bruikbaar. Dat is niet vreemd omdat ze 

meestal met een ander doel zijn verzameld, zoals de brancherapporten van het Mulier Instituut laten 

zien. In de publicaties van SWS en HAN gaat het om een beperkt aantal takken van sport, en staat niet 

de contributie, maar de financiële situatie van sportverenigingen (SWS), respectievelijk de 

betalingsbereidheid centraal. De data uit de Verenigingsmonitor van het Mulier Instituut, hoewel 

meerdere meetjaren betreffend, zijn niet op betrouwbare wijze uit te splitsen naar het niveau van 

sporttakken. Bovendien hebben de data betrekking op de totale contributie-inkomsten van 

verenigingen, en niet op het bedrag dat een lid jaarlijks voor zijn of haar lidmaatschap betaalt. 

 

Voor zover de data meerdere meetjaren bestrijken, zoals in CBS Statline, zijn de contributiecijfers 

gemiddelden die zijn berekend door totale contributie-inkomsten te delen door ledenaantallen. Dit 

levert globale inzichten op, maar heeft zijn beperkingen waar het gaat om inzicht in het stijgen of 

dalen van de contributiehoogte waar verenigingsleden van jaar tot jaar mee worden geconfronteerd. Zo 

leveren ze geen inzicht in de verschillende contributiehoogtes voor pupillen, junioren en senioren, en 

houden ze geen rekening met het feit dat verenigingen ook niet-betalende leden kennen (zoals ereleden 

en donateurs). In hoeverre de cijfers worden beïnvloed door wisselingen in de samenstelling van typen 

leden (met elk hun eigen tarief) is niet bekend.  

 

De beschikbare en gepresenteerde gegevens zijn indicatief en geven geen continu actueel beeld. Zo 

hebben de cijfers van het CBS een tijdsvertraging: in 2017 komen de gegevens over 2012 beschikbaar. 

De bestaande cijfers en cijferreeksen, zoals hierboven weergegeven, bieden daardoor onvoldoende 

inzicht en informatie in de actuele ontwikkeling van de contributiehoogte. Om in die lacune te voorzien, 

is met deze Contributiemonitor gestart. Om op een eenduidige manier meer inzicht in de 

contributiehoogtes te krijgen en de actuele stand van zaken te kunnen presenteren, zijn de 

contributiehoogtes van honderden sportverenigingen in kaart gebracht. In het volgende hoofdstuk 

presenteren we de resultaten van de eerste peiling in deze Contributiemonitor. 
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3. Contributies van sportverenigingen in Nederland 

3.1 Inleiding 

In totaal zijn de contributiegegevens van 2.750 verenigingen in zes verschillende sporten geanalyseerd. 

Dit is 40 procent van het totaal aantal verenigingen in deze zes sporten en 11 procent over alle sporten. 

Daarnaast zijn via websites entreegelden van 131 zwembaden en 22 ijsbanen opgezocht. 

 

Ruim de helft van de verenigingen in deze Contributiemonitor is een tennisvereniging (zie tabel 3.1). 

Deze verenigingen zijn goed voor 89 procent van alle tennisverenigingen in Nederland. De gegevens van 

de overige tennisverenigingen waren niet beschikbaar. 91 procent van de hockeyverenigingen is in de 

Contributiemonitor vertegenwoordigd. De contributies van 464 voetbalverenigingen zijn goed voor 15 

procent van alle voetbalverenigingen. 

 

Tabel 3.1 Aantal geanalyseerde sportverenigingen voor contributiehoogte naar type sport 

in 2016/2017 

Sport 

Aantal verenigingen 

contributiemonitor Aantal verenigingen NOC*NSF Percentage 

Voetbal 464 3.143 15% 

Tennis 1.497 1.682 89% 

Hockey 292 320 91% 

Atletiek 184 390 47% 

Volleybal 149 1.047 14% 

Handbal 164 374 44% 

    

Totaal sportaandeel 2.750 6.956 40% 

Totaal NOC*NSF 
 

24.546 11% 

 

Uit de Contributiemonitor blijkt dat de ongewogen gemiddelde contributiehoogtes bij 

hockeyverenigingen het hoogst zijn (281 euro voor volwassenen), gevolgd door handbal (243 euro) en 

volleybal (225 euro) (zie tabel 3.2). Atletiek, voetbal en tennis zijn op basis van deze steekproef 

gemiddeld het goedkoopst (respectievelijk 197, 172 en 139 euro). Waarschijnlijk is het goedkope 

lidmaatschap van atletiekverenigingen te verklaren doordat de wedstrijdlicentie veelal niet in de kale 

contributie is opgenomen en een deel van de verenigingen niet een eigen accommodatie gebruikt, maar 

in de openbare ruimte traint. Bij tennisverenigingen moet in ogenschouw worden genomen dat de 

trainingskosten meestal niet in de contributie zijn opgenomen, maar apart door een tennisschool 

worden berekend. 
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Tabel 3.2 Gemiddelde, minimale en maximale contributiehoogtes naar sporttak (in euro’s) 

in 2016/2017 

Sport 

Gemiddelde 

volwassenen 

Minimaal 

volwassenen 

Maximaal 

volwassenen 

Gemiddelde  

jeugd 

Minimaal 

jeugd 

Maximaal 

jeugd 

Voetbal 197 75 400 150 43 343 

Hockey 281 73 530 255 105 505 

Volleybal 225 60 454 174 40 397 

Handbal 243 73 369 185 40 300 

Atletiek 172 35 381 144 46 259 

Tennis 139 25 455 78 10 403 

 

Het duurste lidmaatschap uit de Contributiemonitor was afkomstig uit het hockey (530 euro voor 

volwassen leden en 505 euro voor jeugdleden). De grootste verschillen in contributies zijn te vinden 

binnen de tennissport.  

 

Er is geprobeerd om tot gewogen gemiddelden te komen en de totale contributie-inkomsten per sporttak 

in kaart te brengen. Hiervoor is getracht het aantal verenigingsleden bij de onderzochte verenigingen te 

achterhalen. Het is helaas niet gelukt om daar zicht op te krijgen. Het is daarom niet mogelijk om 

gewogen gemiddelden te presenteren en te komen tot (een schatting van) het totaal van de contributie-

inkomsten per sporttak. In het verlengde daarvan kunnen we op deze manier vooralsnog ook geen totaal 

aan contributie-inkomsten voor de georganiseerde sport berekenen.  

 

In de volgende paragrafen zijn de resultaten aan de hand van de Contributiemonitor naar sporttak 

weergegeven. De contributies zijn ongewogen gemiddelden (er is dus geen rekening gehouden met 

verenigingsomvang) en hebben betrekking op het seizoen 2016 of 2016/2017 en zijn bekend van voetbal 

(§3.2), tennis (§3.3), hockey (§3.4), atletiek (§3.5), volleybal (§3.6) en handbal (§3.7). 

 

De resultaten zijn afgezet tegen regiokenmerken (stedelijkheid, inwonersaantal en inwonersprognose). 

Nederland kent twintig krimp- en anticipeergebieden. Dit zijn gebieden die kampen met 

bevolkingsdaling of die daar in de toekomst mee te maken krijgen. De krimpgebieden zijn de gebieden 

waar de bevolkingskrimp het sterkst is. In deze gebieden daalt de bevolking tot 2040 met 16 procent. 

Daarnaast zijn er gebieden, de anticipeergebieden, waar de bevolking nu nog niet daalt, maar in de 

toekomst wel. De verwachting is dat hier het aantal inwoners tot 2040 met 4 procent daalt. De krimp- 

en anticipeergebieden zijn voornamelijk te vinden in de noordelijke provincies en in Limburg (kaart 

3.12). 
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3.2 Voetbal 

Voetbal is met ruim 1,2 miljoen aangesloten leden bij NOC*NSF (in 2016) de grootste sport(bond). De 

contributiegelden voor volwassenen bedragen ongewogen gemiddeld 197 euro en voor jeugdleden 150 

euro (zie tabel 3.2).  

 

De ongewogen gemiddelde contributiehoogtes bij voetbalverenigingen die in krimp- of anticipeerregio’s 

liggen, verschillen nauwelijks van elkaar. De ongewogen gemiddelde contributiehoogte van 

voetbalverenigingen in overige regio’s is daarentegen gemiddeld zo’n 20 procent hoger (€ 203 voor 

volwassenen in overige regio’s tegenover € 167 in krimpregio’s en € 162 in anticipeerregio’s). Verder 

neemt de ongewogen gemiddelde contributiehoogte toe naarmate de stedelijkheid en/of het 

inwoneraantal toeneemt (tabel 3.3). 

 

Tabel 3.3 Gemiddelde contributiehoogte (ongewogen, in euro’s) voor volwassen leden en 

jeugdleden van voetbalverenigingen naar krimp- en anticipeerregio, stedelijkheid en 

inwoneraantal in 2016/2017 

  

Volwassenen 

(n=464) 

Jeugd 

(n=460) 

Verschil  

(volwassenen t.o.v. jeugd) 

Krimp- en anticipeerregio    

Krimpregio 167 126 41 

Anticipeerregio 162 115 47 

Overig 203 156 48 

    

Stedelijkheid    

Zeer sterk stedelijk 222 179 43 

Sterk stedelijk 210 164 46 

Matig stedelijk 196 145 51 

Weinig stedelijk 179 132 47 

Niet stedelijk 162 114 49 

    

Inwoneraantal    

200.000 of meer 219 178 41 

85.000 - 200.000 210 162 49 

25.000 - 85.000 193 145 48 

Minder dan 25.000 180 133 47 

       

Gemiddelde contributie 197 150 47 

 

De ongewogen gemiddelde contributiegelden zijn in de VSG-regio Flevoland het hoogst: 263 euro voor 

volwassenen en 216 euro voor jeugd (zie kaart 3.1 en 3.2). Daarentegen hoeven voetballers in de VSG-

regio Midden-Limburg gemiddeld gezien het minst aan contributie te betalen (€ 140 voor volwassenen en 

€ 94 voor jeugd). 
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Kaart 3.1 Gemiddelde contributiehoogte (ongewogen, in euro’s) voor volwassen leden van 

voetbalverenigingen naar VSG-regio, in 2016/2017 (n=464) 

 

Bron: Contributiemonitor 2016/2017 (Mulier Instituut/HAN) 

Kaartvervaardiging: Mulier Instituut, 2017 
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Kaart 3.2 Gemiddelde contributiehoogte (ongewogen, in euro’s) voor jeugdleden van 

voetbalverenigingen naar VSG-regio, in 2016/2017 (n=460) 

Bron: Contributiemonitor 2016/2017 (Mulier Instituut/HAN) 

Kaartvervaardiging: Mulier Instituut, 2017 
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3.3 Tennis 

Tennis is met bijna 600.000 aangesloten leden bij NOC*NSF de tweede grootste sport(bond) (in 2016). De 

contributiegelden voor volwassenen bedragen ongewogen gemiddeld 139 euro en voor jeugdleden 78 

euro (zie tabel 3.2).  

 

De ongewogen gemiddelde contributiehoogte bij tennisverenigingen die in krimp- of anticipeerregio’s 

liggen, verschilt nauwelijks van elkaar. De ongewogen gemiddelde contributiehoogte van 

tennisverenigingen in overige regio’s is daarentegen wel hoger (€ 146 voor volwassenen in overige 

regio’s tegenover € 116 in krimpregio’s en € 112 in anticipeerregio’s) (tabel 3.4). 

 

Verder neemt de ongewogen gemiddelde contributiehoogte toe naarmate de stedelijkheid en/of het 

inwoneraantal toeneemt. Ondanks de vrij lage gemiddelde contributiehoogte (t.o.v. andere sporten), 

zijn de verschillen tussen volwassen leden en jeugdleden hoog te noemen (tabel 3.4). 

 

Tabel 3.4 Gemiddelde contributiehoogte (ongewogen, in euro’s) voor volwassen leden en 

jeugdleden van tennisverenigingen naar krimp- en anticipeerregio, stedelijkheid en 

inwoneraantal in 2016/2017 

  

Volwassenen 

(n=1.497) 

Jeugd 

(n=1.456) 

Verschil  

(volwassenen t.o.v. jeugd) 

Krimp- en anticipeerregio    

Krimpregio 116 60 56 

Anticipeerregio 112 61 51 

Overig 146 83 63 

    

Stedelijkheid    

Zeer sterk stedelijk 191 116 75 

Sterk stedelijk 152 92 60 

Matig stedelijk 149 84 66 

Weinig stedelijk 123 66 57 

Niet stedelijk 109 59 50 

    

Inwoneraantal    

200.000 of meer 195 112 83 

85.000 - 200.000 154 95 59 

25.000 - 85.000 134 76 58 

Minder dan 25.000 122 65 57 

     

Gemiddelde contributie 139 78 61 
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De ongewogen gemiddelde contributiegelden voor tennis zijn voor volwassenen in de VSG-regio 

Amsterdam het hoogst (€ 222) en voor jeugdleden in de VSG-regio Haaglanden het laagst (€ 129) (zie 

kaart 3.3 en 3.4). Daarentegen hoeven volwassen tennissers in de VSG-regio Zeeland (€ 100) gemiddeld 

gezien het minst aan contributie te betalen. Voor jeugdleden zijn dit de VSG-regio’s Fryslân (€ 57) en 

Zeeland (€ 54).  

 

Opvallend is dat volwassenen in de VSG-regio Amsterdam liefst 113 euro meer contributie betalen dan 

jeugdleden (€ 222 t.o.v. € 109). 

 

Kaart 3.3 Gemiddelde contributiehoogte (ongewogen, in euro’s) voor volwassen leden van 

tennisverenigingen naar VSG-regio, in 2016/2017 (n=1.497) 

Bron: Contributiemonitor 2016/2017 (Mulier Instituut/HAN) 

Kaartvervaardiging: Mulier Instituut, 2017 
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Kaart 3.4 Gemiddelde contributiehoogte (in euro’s) voor jeugdleden van tennisverenigingen 

naar VSG-regio, in 2016/2017 (n=1.456) 

Bron: Contributiemonitor 2016/2017 (Mulier Instituut/HAN) 

Kaartvervaardiging: Mulier Instituut, 2017 
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3.4 Hockey 

Hockey is met 250.000 aangesloten leden bij NOC*NSF de zesde grootste sport(bond) (in 2016). De 

contributiegelden voor volwassenen bedragen ongewogen gemiddeld 281 euro en voor jeugdleden 255 

euro (zie tabel 3.2). 

 

In de anticipeerregio’s is de ongewogen gemiddelde contributiehoogte van hockeyverenigingen het 

laagst (€ 228 voor volwassenen en € 200 voor de jeugd), gevolgd door de krimpregio’s en de overige 

regio’s (tabel 3.5). 

 

Verder neemt de ongewogen gemiddelde contributiehoogte toe naarmate de stedelijkheid toeneemt en 

is het verschil tussen volwassen leden en jeugdleden in sterk (€ 19) en zeer sterk (€ 8) stedelijke 

gebieden lager dan in de matig, weinig en niet-stedelijke gebieden (allen boven de € 30) (tabel 3.5). 

 

Tabel 3.5 Gemiddelde contributiehoogte (ongewogen, in euro’s) voor volwassen leden en 

jeugdleden van hockeyverenigingen naar krimp- en anticipeerregio, stedelijkheid en 

inwoneraantal in 2016/2017 

  

Volwassenen 

(n=292) 

Jeugd 

(n=290) 

Verschil  

(volwassenen t.o.v. jeugd) 

Krimp- en anticipeerregio    

Krimpregio 238 209 29 

Anticipeerregio 228 200 28 

Overig 289 264 25 

    

Stedelijkheid    

Zeer sterk stedelijk 314 306 8 

Sterk stedelijk 295 276 19 

Matig stedelijk 287 255 32 

Weinig stedelijk 244 208 36 

Niet stedelijk 229 197 32 

    

Inwoneraantal    

200.000 of meer 296 288 8 

85.000 - 200.000 313 305 8 

25.000 - 85.000 271 241 30 

Minder dan 25.000 269 230 39 

     

Gemiddelde contributie 281 255 25 
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De ongewogen gemiddelde contributiegelden zijn in de VSG-regio Amsterdam voor volwassenen het 

hoogst: 369 euro. Voor jeugd zijn deze gelden het hoogste in de VSG-regio Gooi en Vechtstreek: 368 

euro (zie kaart 3.5 en 3.6). Jeugdleden betalen in de VSG-regio Gooi en Vechtstreek meer dan 

volwassenen (€ 368 t.o.v. € 351). Hockeyers in de VSG-regio’s Groningen (€ 218 voor volwassenen en 

€ 194 voor jeugd), Limburg-Noord (€ 192 voor jeugd) en Zeeland (€ 216 voor volwassenen en € 192 voor 

jeugd) hoeven gemiddeld gezien het minst aan contributie te betalen. 

 

Opvallend is dat in de VSG-regio’s Gooi en Vechtstreek en Haaglanden de ongewogen gemiddelde 

contributiehoogte voor jeugdleden hoger is dan voor volwassenen (respectievelijk € 18 en € 15), terwijl 

in alle andere VSG-regio’s volwassenen gemiddeld gezien meer betalen. Mogelijk reflecteert deze 

uitkomst de uitermate hoge vraag naar hockey onder jeugdleden in deze gebieden. 

 

Kaart 3.5 Gemiddelde contributiehoogte (ongewogen, in euro’s) voor volwassen leden van 

hockeyverenigingen naar VSG-regio, in 2016/2017 (n=292) 

Bron: Contributiemonitor 2016/2017 (Mulier Instituut/HAN) 

Kaartvervaardiging: Mulier Instituut, 2017 
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Kaart 4.6 Gemiddelde contributiehoogte (ongewogen, in euro’s) voor jeugdleden van 

hockeyverenigingen naar VSG-regio, in 2016/2017 (n=290) 

Bron: Contributiemonitor 2016/2017 (Mulier Instituut/HAN) 

Kaartvervaardiging: Mulier Instituut, 2017 
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3.5 Atletiek 

Atletiek is met 140.000 aangesloten leden bij NOC*NSF de negende grootste sport(bond) (in 2016). De 

contributiegelden voor volwassenen bedragen ongewogen gemiddeld 172 euro en voor jeugdleden 144 

euro (zie tabel 3.2). Hierbij moet rekening gehouden worden dat wedstrijdlicenties vaak niet bij deze 

contributiegelden zitten. Daarnaast is het mogelijk dat het lage contributiegemiddelde te verklaren is 

door verenigingen zonder eigen accommodatie. 

 

In de anticipeerregio’s waar de bevolkingskrimp nog moet inzetten, is de ongewogen gemiddelde 

contributiehoogte van atletiekverenigingen het laagst (€ 141 voor volwassenen en € 124 voor de jeugd), 

gevolgd door de krimpregio’s (waar reeds een bevolkingsdaling is) en de overige regio’s (tabel 3.6).  

 

De ongewogen gemiddelde contributiehoogte neemt toe naarmate de stedelijkheid en/of het 

inwoneraantal toeneemt (zie tabel 3.6).  

 

Tabel 3.6 Gemiddelde contributiehoogte (ongewogen, in euro’s) voor volwassen leden en 

jeugdleden van atletiekverenigingen naar krimp- en anticipeerregio, stedelijkheid en 

inwoneraantal in 2016/2017 

  

Volwassenen 

(n=184) 

Jeugd 

(n=179) 

Verschil  

(volwassenen t.o.v. jeugd) 

Krimp- en anticipeerregio    

Krimpregio 161 132 29 

Anticipeerregio 141 124 17 

Overig 178 148 30 

    

Stedelijkheid    

Zeer sterk stedelijk 226 187 39 

Sterk stedelijk 179 155 24 

Matig stedelijk 165 136 29 

Weinig stedelijk 146 121 25 

Niet stedelijk 140 116 24 

    

Inwoneraantal    

200.000 of meer 232 188 44 

85.000 - 200.000 189 166 24 

25.000 - 85.000 162 134 29 

Minder dan 25.000 145 124 21 

    

Gemiddelde contributie 172 144 28 
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De gemiddelde contributiegelden zijn in de VSG-regio Amsterdam het hoogst: 221 euro voor volwassenen 

en 181 euro voor jeugd (zie kaart 3.7 en 3.8). Alleen de gemiddelde jeugdcontributiehoogte in de VSG-

regio Haaglanden is met 185 euro hoger dan in de VSG-regio Amsterdam. Atletiekbeoefenaars in de VSG-

regio Groningen betalen gemiddeld gezien het minst aan contributie (€ 119 voor volwassenen en € 103 

voor jeugd). 

 

Kaart 3.7 Gemiddelde contributiehoogte (ongewogen, in euro’s) voor volwassen leden van 

atletiekverenigingen naar VSG-regio, in 2016/2017 (n=184) 

Bron: Contributiemonitor 2016/2017 (Mulier Instituut/HAN) 

Kaartvervaardiging: Mulier Instituut, 2017 
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Opvallend is dat in de VSG-regio Limburg-Noord de ongewogen gemiddelde contributiehoogte voor 

jeugdleden aanzienlijk hoger is (€ 25), terwijl in alle andere VSG-regio’s volwassenen gemiddeld gezien 

meer betalen. Dit is te verklaren door een specifieke vereniging in het onderzoek die alleen atletiek 

voor volwassenen aanbiedt (tegen een zeer lage prijs). 

 

Kaart 3.8 Gemiddelde contributiehoogte (ongewogen, in euro’s) voor jeugdleden van 

atletiekverenigingen naar VSG-regio, in 2016/2017 (n=179) 

Bron: Contributiemonitor 2016/2017 (Mulier Instituut/HAN) 

Kaartvervaardiging: Mulier Instituut, 2017 
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3.6 Volleybal 

Volleybal is met 117.000 aangesloten leden bij NOC*NSF (in 2016) de tiende grootste sport(bond). De 

contributiegelden voor volwassenen bedragen ongewogen gemiddeld 225 euro en voor jeugdleden 174 

euro (zie tabel 3.2).  

 

De gemiddelde contributiehoogte bij volleybalverenigingen die in krimpregio’s liggen, is het laagst 

(€ 186 voor volwassenen en € 151 voor jeugd), gevolgd door de anticipeerregio’s en de overige regio’s. 

Volwassenen betalen gemiddeld 50 euro meer contributie dan jeugdleden (tabel 3.7). 

 

Tabel 3.7 Gemiddelde contributiehoogte (ongewogen, in euro’s) voor volwassen leden en 

jeugdleden van volleybalverenigingen naar krimp- en anticipeerregio, stedelijkheid en 

inwoneraantal in 2016/2017 

  

Volwassenen 

(n=150) 

Jeugd 

(n=146) 

Verschil  

(volwassenen t.o.v. jeugd) 

Krimp- en anticipeerregio    

Krimpregio 186 151 35 

Anticipeerregio 222 169 52 

Overig 231 178 53 

    

Stedelijkheid    

Zeer sterk stedelijk 280 230 50 

Sterk stedelijk 221 181 40 

Matig stedelijk 236 183 53 

Weinig stedelijk 222 168 54 

Niet stedelijk 196 141 55 

    

Inwoneraantal    

200.000 of meer 244 205 39 

85.000 - 200.000 235 192 43 

25.000 - 85.000 218 167 51 

Minder dan 25.000 230 175 55 

       

Gemiddelde contributie 225 174 50 
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De ongewogen gemiddelde contributiegelden zijn in de VSG-regio Haaglanden voor volwassenen het 

hoogst: 309 euro. Voor jeugd is deze het hoogste in de VSG-regio Hart van Brabant: 238 euro (zie kaart 

3.9 en 3.10). Volwassen volleyballers in de VSG-regio Zuid-Oost Brabant, en jeugdvolleyballers in de 

VSG-regio Zeeland (€ 113) en Utrecht (€ 114), betalen gemiddeld gezien het minst aan contributie 

(€ 156). 

 

Kaart 3.9 Gemiddelde contributiehoogte (ongewogen, in euro’s) voor volwassen leden van 

volleybalverenigingen naar VSG-regio, in 2016/2017 (n=150) 

Bron: Contributiemonitor 2016/2017 (Mulier Instituut/HAN) 

Kaartvervaardiging: Mulier Instituut, 2017 
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Kaart 3.10 Gemiddelde contributiehoogte (ongewogen, in euro’s) voor jeugdleden van 

volleybalverenigingen naar VSG-regio, in 2016/2017 (n=146)  

Bron: Contributiemonitor 2016/2017 (Mulier Instituut/HAN) 

Kaartvervaardiging: Mulier Instituut, 2017 

  



42 Contributiemonitor 2016/2017 | Mulier Instituut 

3.7 Handbal 

Handbal staat qua aantal aangesloten leden met bijna 50.000 leden bij NOC*NSF op plek 20 (in 2016) 

van grootste Nederlandse sportbonden. De contributiegelden voor volwassenen bedragen ongewogen 

gemiddeld 243 euro en voor jeugdleden 185 euro (zie tabel 3.2).  

 

Opvallend is dat de ongewogen gemiddelde contributiehoogte van handbalverenigingen in krimpregio’s 

hoger is dan in overige regio’s, waarbij de gemiddelde contributiehoogte in anticipeerregio’s het laagst 

is. Verder neemt de gemiddelde contributiehoogte toe naarmate de stedelijkheid en/of het 

inwoneraantal toeneemt (tabel 3.8). 

 

Tabel 3.8 Gemiddelde contributiehoogte (ongewogen, in euro’s) voor volwassen leden en 

jeugdleden van handbalverenigingen naar krimp- en anticipeerregio, stedelijkheid en 

inwoneraantal in 2016/2017 

  

Volwassenen 

(n=164) 

Jeugd 

(n=153) 

Verschil  

(volwassenen t.o.v. jeugd) 

Krimp- en anticipeerregio    

Krimpregio 249 189 69 

Anticipeerregio 236 180 47 

Overig 243 185 59 

    

Stedelijkheid    

Zeer sterk stedelijk 270 214 56 

Sterk stedelijk 248 192 56 

Matig stedelijk 242 185 57 

Weinig stedelijk 246 183 63 

Niet stedelijk 208 160 49 

    

Inwoneraantal    

200.000 of meer 261 224 37 

85.000 - 200.000 252 197 55 

25.000 - 85.000 242 184 58 

Minder dan 25.000 236 172 63 

     

Gemiddelde contributie 243 185 58 
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De ongewogen gemiddelde contributiegelden zijn in de VSG-regio Haaglanden het hoogst: 306 euro voor 

volwassenen en 239 euro voor jeugd (zie kaart 3.11 en 3.12). Daarentegen hoeven handbalbeoefenaars 

in de VSG-regio Hollands Noorden gemiddeld gezien het minst aan contributie te betalen (€ 179 voor 

volwassenen en € 143 voor jeugd). 

 

Kaart 3.11 Gemiddelde contributiehoogte (ongewogen, in euro’s) voor volwassen leden van 

handbalverenigingen naar VSG-regio, in 2016/2017 (n=164) 

Bron: Contributiemonitor 2016/2017 (Mulier Instituut/HAN) 

Kaartvervaardiging: Mulier Instituut, 2017 

  



44 Contributiemonitor 2016/2017 | Mulier Instituut 

Kaart 3.12 Gemiddelde contributiehoogte (ongewogen, in euro’s) voor jeugdleden van 

handbalverenigingen naar VSG-regio, in 2016/2017 (n=153) 

Bron: Contributiemonitor 2016/2017 (Mulier Instituut/HAN) 

Kaartvervaardiging: Mulier Instituut, 2017 
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4. Toegangsprijzen zwembaden en ijsbanen 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk beschrijven we de gemiddelde toegangsprijs voor zwembaden (§4.2) en de 

toegangsprijzen van ijsbanen (§4.3). Voor de bepaling van de gemiddelde toegangsprijs tot een 

zwembad beschikken we over de gegevens van één op de zeven zwembaden. Voor de ijsbanen 

beschikken we over de toegangsprijzen van alle ijsbanen (tabel 4.1). 

 

Tabel 4.1 Aantal geanalyseerde zwembaden en ijsbanen voor toegangsprijzen in 

2016/2017 

Type Aantal geanalyseerd Aantal voorzieningen in DSA* Percentage 

Zwembaden 131 853 15% 

IJsbanen 22 22 100% 

* Database SportAanbod (DSA), 2016.  

 

Zwembaden en ijsbanen verhuren uren aan verenigingen. Voor verenigingsleden zit de toegangsprijs tot 

het bad of de baan meestal verwerkt in hun contributie. Daarnaast verkopen ijsbanen en zwembaden 

losse kaartjes voor incidentele bezoeken, en vaak ook strippenkaarten of abonnementen voor meerdere 

lossen bezoeken. Gemiddeld kost een zwembezoek op basis van een kaartje voor eenmalige toegang 

bijna 5 euro en voor een ijsbaanbezoek ruim 7 euro (zie tabel 3.4).  

 

Tabel 4.2 Gemiddelde toegangsprijs enkel ticket volwassenen (of één tarief) zwembaden 

(n=131) en ijsbanen (n=22) (in euro’s) in 2016/2017 

Type Gemiddelde  Minimaal  Maximaal  

Zwembaden 4,76 2,11 13,75 

IJsbanen 7,18 5,10 14,00 

4.2 Zwembaden 

In Nederland zijn 853 openbare of semi-openbare zwembaden (DSA, 2016). Van 131 van deze 

zwembaden is de toegangsprijs geregistreerd. De gemiddelde toegangsprijs van zwembaden is € 4,76 

(zie tabel 4.3). 
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Tabel 4.3 Gemiddelde toegangsprijs losse kaartverkoop zwembaden naar krimp- en 

anticipeerregio, stedelijkheid en inwoneraantal in 2016/2017 (ongewogen, in euro’s, 

n=131) 

Krimp- en anticipeerregio  

Krimpregio 4,33 

Anticipeerregio 4,04 

Overig 4,90 

  

Stedelijkheid  

Zeer sterk stedelijk 4,42 

Sterk stedelijk 5,15 

Matig stedelijk 4,81 

Weinig stedelijk 4,87 

Niet stedelijk 3,91 

  

Inwoneraantal  

200.000 of meer 3,94 

85.000 - 200.000 4,80 

25.000 - 85.000 4,85 

Minder dan 25.000 4,96 

   

Gemiddelde toegangsprijs 4,76 

 

Een uitsplitsing naar VSG-regio laat zien dat de gemiddelde toegangsprijzen in West-Brabant het hoogst 

zijn (€ 7,06), gevolgd door Noordoost-Brabant en Kennemerland (allen boven de € 6) (zie kaart 4.1). De 

gemiddelde toegangsprijzen in Drenthe en Zeeland zijn aanmerkelijk lager dan het Nederlandse 

gemiddelde. 
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Kaart 4.1 Gemiddelde toegangsprijs (ongewogen, in euro’s) zwembaden naar VSG-regio, in 

2016/2017 (n=131) 

Bron: Contributiemonitor 2016/2017 (Mulier Instituut/HAN) 

Kaartvervaardiging: Mulier Instituut, 2017 
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4.3 IJsbanen 

Nederland heeft in totaal zeventien kunstijsbaanaccommodaties met een 400-meterbaan en vijf overige 

kunstijsbaanaccommodaties. De schaatsbaan in Rotterdam is geen permanente constructie, maar wordt 

elke winter op een hockeyveld aangelegd. De 400-meter ijsbaan in Assen is in 2016 gesloten. Er zijn 

vergevorderde plannen voor de bouw van een nieuwe 400-meter ijsbaan in Hoogeveen. Van de 

kunstijsbaanaccommodaties met een 400-meterbaan zijn acht overdekt, zeven semi-overdekt en twee 

onoverdekt.  

 

De gemiddelde toegangsprijs van ijsbanen is € 7,18 (zie tabel 4.4). De toegangsprijzen liggen veelal 

tussen de 5 en 9 euro. De toegangsprijs voor het Leisure World Ice Center in Dronten is met 14 euro 

veruit het hoogst. 

 

Tabel 4.4 Toegangsprijs ijsbanen in 2016/2017 (in euro’s) 

IJsbaan Plaats Toegangsprijs 

Schaatshal Leiden 5,10 

Schaatsbaan* Rotterdam 5,50 

De Meent* Alkmaar 5,60 

Sportboulevard Dordrecht 5,60 

Glanerbrook* Geleen 5,90 

Kunstijsbaan Breda*
 

Breda 6,35 

IJsbaan Ireen Wüst* Tilburg 6,40 

Kennemerland Kunstijsbaan* Haarlem 6,50 

De Westfries* Hoorn 6,50 

Elfstedenhal* Leeuwarden 6,50 

Twente IJsbaan* Enschede 6,75 

IJscomplex Jaap Eden* Amsterdam 6,90 

De Scheg* Deventer 6,95 

Kardinge* Groningen 7,25 

Triavium Nijmegen 7,25 

Silverdome PWA Zoetermeer 7,50 

De Uithof* Den Haag 8,00 

IJssportcentrum* Eindhoven 8,00 

Thialf* Heerenveen 8,00 

De Vechtsebanen* Utrecht 8,50 

Sportiom Den Bosch 8,95 

Leisure World Ice Center* Dronten 14,00 

   

Gemiddeld  7,18 

* IJsbanen met een 400-meterbaan.  
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5. Conclusie 

5.1 Samenvatting 

In dit rapport zijn de contributies van 2.750 sportverenigingen in zes verschillende sporttakken (atletiek, 

handbal, hockey, tennis, voetbal en volleybal) in kaart gebracht. Niet eerder werd op deze schaal 

onderzoek gedaan naar de contributies in Nederland. De Contributiemonitor laat zien dat voor het seizoen 

2016-2017 de gemiddelde contributies voor volwassenen variëren van € 139 (tennis) tot € 281 (hockey). Ook 

voor jeugdleden was van de zes sporten de gemiddelde lidmaatschapsprijs voor tennisverenigingen het 

laagst (€ 78) en voor hockey het hoogst (€ 255). Voor tennis geldt dat de trainingskosten vaak niet in de 

contributie zijn verwerkt, omdat deze apart worden berekend door een tennisschool en dat er extra 

betaald moet worden voor competitiedeelname. Na tennis- hebben atletiekverenigingen gemiddeld de 

laagste contributie. Hierbij speelt mee dat de wedstrijdlicentie niet in de kale contributie is opgenomen en 

loopgroepen die als atletiekverenigingen geregistreerd staan in veel gevallen niet een eigen accommodatie 

gebruiken, maar trainen in de openbare ruimte, wat in de kosten flink kan schelen.  

 

De contributies voor jeugdleden zijn over het algemeen substantieel (gemiddeld 22%) lager dan voor 

volwassenen, al zitten er grote verschillen tussen sporten en verenigingen. Bij atletiek- en 

hockeyverenigingen bedraagt het verschil in de contributie in 2016/2017 tussen senioren en junioren 

gemiddeld ongeveer 25 euro en bij handbal, tennis, voetbal en volleybal rond de 50 euro (zie tabel 3.2). De 

verschillen tussen de contributies voor junior- en seniorleden zijn van oudsher ontstaan en vloeien voort uit 

sociale overwegingen van de verenigingen. Daarbij komt dat de lagere tarieven voor jeugdleden ook passen 

in het beleid van verenigingen gericht op het werven van jeugdleden. Als jeugdleden enthousiast zijn en 

blijven, worden ze op den duur seniorleden en betalen ze als het ware alsnog voor hun introductie in de 

desbetreffende sport.  

 

Er zijn aanmerkelijke verschillen tussen de contributies bij sportverenigingen in (zeer sterk) stedelijke 

gebieden en niet stedelijke gebieden. Leden van de onderzochte sporten betalen in niet-stedelijke 

gebieden gemiddeld 30 procent minder contributie dan leden in zeer sterk stedelijke gebieden. 

Tennisverenigingen vragen gemiddeld zelfs 50 procent minder contributie in niet-stedelijke gebieden. De 

relatieve verschillen tussen regio’s (naar stedelijkheid) zijn bij de jeugdcontributie nog eens groter dan dat 

dat bij volwassenen het geval is. Ook sportverenigingen in krimp- en anticipeergebieden hebben gemiddeld 

een lagere contributie dan sportverenigingen in overige gebieden. Bij atletiek-, hockey-, tennis- en 

voetbalverenigingen is de contributie ongeveer 20 procent lager in anticipeergebieden. Handbal- en 

volleybalverenigingen vormen daarbij met een 5 procent lagere contributie in deze gebieden de 

uitzondering. Bij de ruimtelijke verschillen in de contributies is er een samenhang met de druk op de 

ruimte en de grondprijs. Hoe hoger die druk en hoe hoger de grondprijs, des te hoger de contributie. Deze 

relatie laat zich duidelijker voelen wanneer het grondgebruik toeneemt en (indirecte) gemeentelijke 

ondersteuning afneemt. Zo zijn de ruimtelijke verschillen in de contributie van zaalsportverenigingen 

(handbal, volleybal) minder groot dan bij hockey en tennis. Deze laatste sporten gebruiken meer ruimte en 

maken vaker gebruik van accommodaties die niet of slechts ten dele door de gemeenten worden 

ondersteund. Opmerkelijk zijn de relatief hoge contributies in Flevoland. Een belangrijke reden hiervoor 

lijkt dat hier vaker gebruik wordt gemaakt van nieuwe voorzieningen, waarvan de hogere kostprijs wordt 

doorberekend in de contributies.  

 

Naast sportverenigingen zijn ook de toegangsprijzen voor (alle) 22 ijsbanen en voor 131 zwembaden in dit 

rapport in kaart gebracht. Volwassenen betalen voor een toegangskaartje voor ijsbanen gemiddeld ruim 
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7 euro en voor zwembaden gemiddeld bijna 5 euro (zie tabel 3.4). De entreeprijs voor schaatsbanen 

varieert van 5 tot 9 euro, met als uitzondering Leisure World Ice Center in Dronten (€ 14). De regionale 

verschillen tussen toegangsprijzen voor zwembaden zijn zeer klein en lijken ook niet met stedelijkheid 

samen te hangen. 

5.2 Vervolg 

Met dit rapport hebben de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en het Mulier Instituut een eerste 

aanzet gegeven voor het beter in kaart brengen van de prijzen van sportverenigingen en 

sportaccommodaties. Met de hulp van studenten van de minor ‘sport en economie’ zijn voor het 

sportseizoen 2016/2017 hiervoor de contributies van maar liefst 2.750 verenigingen, 131 zwembaden en 

alle 22 ijsbanen verzameld. Hiermee wordt een waardevolle bijdrage geleverd aan de 

informatievoorziening rondom het sportaanbod en de betaalbaarheid van sport. Het is belangrijk om 

deze informatie ook over langere tijd te blijven verzamelen, om zo de ontwikkeling van deze prijzen te 

kunnen monitoren. Daarbij is het wenselijk om breder te kijken dan de zes sporten die we nu in kaart 

hebben gebracht. Voor het seizoen 2017/2018 zal er daarom wederom een Contributiemonitor worden 

gemaakt, waarbij de focus zal komen te liggen op andere sporten, te weten korfbal, rugby en basketbal. 

Daarnaast zal wederom voor (een steekproef van) voetbal- en tennisverenigingen de contributie in kaart 

worden gebracht, evenals de toegangsprijzen van zwembaden en alle ijsbanen. Hiermee kan voor deze 

prijzen een jaarlijkse prijsindex worden bepaald. Op termijn willen we ook voor de grootste sporten 

komen tot een contributie-index gebaseerd op een gewogen gemiddelde. Wanneer we beschikken over 

robuuste cijfers en cijferreeksen kunnen we de ontwikkeling van de contributiehoogte volgen. Dat is op 

zichzelf beleidsmatig interessant en relevant vanuit de wens de sport betaalbaar en toegankelijk te 

houden.  

 

Vanzelfsprekend is het ook een ambitie om verschillen in contributiehoogte te verklaren en de invloed 

van de contributiehoogte op de sportdeelname te bepalen. Vooral een koppeling met ledentallen (op 

verenigingsniveau), in combinatie met de ontwikkeling van ledentallen zou veel meer inzicht kunnen 

geven in relatie tussen de vraag en de prijs en in het bijzonder de prijselasticiteit van het 

verenigingslidmaatschap. Hiervoor is een samenvoeging met de gegevens uit het Kennis en 

Informatiesysteem Sport (KISS) van NOC*NSF en de verschillende sportbonden wenselijk. Daarnaast zou 

het zeer interessant zijn om een relatie te kunnen leggen tussen de contributie en andere gegevens over 

verenigingen, zoals het type accommodatie, aantal en type velden, het niveau waarop het eerste team 

acteert, enzovoorts. Ook zouden andere inkomsten van verenigingen en andere karakteristieken en 

keuzes (bijvoorbeeld rondom vrijwilligerswerk) nuttig kunnen zijn. Tot slot denken we dat het 

inzichtelijk maken van de invloed van (gemeentelijk en nationaal) sportbeleid op verenigingen, van 

grote toegevoegde waarde kan zijn voor beleidsmakers in de sport. De HAN en het Mulier Instituut 

denken hiermee sportverenigingen en -bestuurders handvatten te kunnen geven voor het betaalbaar 

houden van sport, het efficiënt inzetten van middelen voor de sport en het vergroten van de 

sportdeelname en –plezier. 
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Bijlage 1 Krimp- en anticipeergebieden 

 

 



Bijlage 2 Contributiehoogte per sporttype naar VSG-regio (in euro’s), 2016/2017 

  Atletiek Handbal Hockey Tennis  Voetbal Volleybal 

  V. J. V. J. V. J. V. J. V. J. V. J. 

Amsterdam 221 181 255 217 369 343 222 109 237 195 208 167 

Drenthe 156 114 237 186 255 239 113 63 178 127 168 115 

Flevoland 186 142 324 277 273 252 154 92 263 216 247 201 

Fryslân 165 129 323 218 239 224 110 57 170 119 180 145 

Gelderland Midden 172 115 270 197 298 269 152 82 209 165 235 177 

Gelderland Noord Oost 177 134 257 189 280 247 145 77 191 147 261 198 

Gelderland Zuid 185 142 164 129 266 240 129 68 187 138 266 205 

Gooi en Vechtstreek 199 174 300 222 351 368 183 129 261 202 339 295 

Groningen 119 103 225 195 218 194 100 57 163 123 237 177 

Haaglanden 203 185 306 239 291 306 211 129 247 193 309 216 

Hart van Brabant 165 148 198 138 247 222 139 83 175 141 295 238 

Hollands Midden 198 153 234 180 287 265 166 96 212 156 302 217 

Hollands Noorden 145 121 179 143 238 209 117 69 182 145 215 153 

IJsselland 181 142 236 184 287 229 128 76 185 127 256 185 

Kennemerland 193 172 234 192 335 315 165 117 217 165 192 149 

Limburg Noord 142 167 290 241 232 192 112 63 150 101 245 194 

Midden Limburg 149 132 249 203 240 216 115 63 140 94 275 191 

Noord Oost Brabant 169 148 226 163 237 208 124 69 163 127 296 228 

Rotterdam Rijnmond 177 150 274 203 283 258 168 91 201 153 242 185 

Twente 181 145 243 171 279 239 119 72 225 154 224 180 

Utrecht 189 175 233 181 318 284 168 96 216 162 171 114 

West Brabant 154 134 266 207 266 240 132 72 166 128 169 181 

Zaanstreek en Waterland 161 143 205   282 243 141 85 193 157 162 151 

Zeeland 132 110 258   216 192 100 54 154 108 164 113 

Zuid Holland Zuid 183 153 291   261 221 148 81 185 143 176 134 

Zuid Limburg 185 154 256 180 227 212 127 63 170 138 183 186 

Zuid Oost Brabant 147 128 221 153 263 213 120 65 160 122 156 149 

                          

Totaal 172 144 243 185 281 255 139 78 197 150 225 174 

Bron: Contributiemonitor 2016 (Mulier Instituut/HAN)  



Bijlage 3 Steekproef Contributiemonitor 2016/2017 naar VSG-regio 

  Atletiek Handbal Hockey Tennis Voetbal Volleybal Zwembaden 

  V. J. V. J. V. J. V. J. V. J. V. J.   

Amsterdam 8 8 8 7 17 17 39 34 24 24 5 4 6 

Drenthe 5 5 9 9 8 8 51 51 13 12 8 8 4 

Flevoland 4 4 3 3 5 5 21 21 13 13 5 5 4 

Fryslân 4 3 2 2 9 9 79 79 21 21 12 10 4 

Gelderland Midden 4 4 7 7 14 14 50 49 16 15 8 8 6 

Gelderland Noord Oost 10 10 9 9 13 13 74 73 20 20 13 13 6 

Gelderland Zuid 4 4 2 1 10 9 60 58 13 13 4 4 5 

Gooi en Vechtstreek 3 3 2 2 8 8 23 23 9 9 2 2 4 

Groningen 5 6 4 3 11 11 64 61 19 19 8 8 4 

Haaglanden 8 6 8 8 18 17 49 42 28 28 3 3 6 

Hart van Brabant 6 6 4 4 11 10 32 28 9 9 3 3 4 

Hollands Midden 9 9 5 5 18 18 72 72 23 21 7 7 5 

Hollands Noorden 14 14 18 18 7 8 80 77 10 12 8 8 5 

IJsselland 6 6 9 9 8 8 46 46 18 17 8 9 4 

Kennemerland 5 5 2 2 12 12 41 41 15 15 2 2 6 

Limburg Noord 4 3 4 4 7 7 39 39 7 7 4 4 5 

Midden Limburg 4 4 4 4 2 2 35 36 7 7 3 3 5 

Noord Oost Brabant 5 5 5 5 9 9 74 74 17 17 2 2 6 

Rotterdam Rijnmond 8 8 7 7 20 20 64 60 33 33 5 5 6 

Twente 10 9 14 13 8 8 66 63 16 15 9 10 6 

Utrecht 11 11 7 6 8 28 107 104 38 38 10 7 5 

West Brabant 11 10 6 6 10 10 69 69 19 19 2 2 5 

Zaanstreek en Waterland 6 6 1   3 3 27 26 13 13 3 3 4 

Zeeland 6 6 3   6 6 61 61 10 10 4 4 4 

Zuid Holland Zuid 5 5 2   6 6 43 43 18 18 5 5 4 

Zuid Limburg 8 8 8 8 8 8 56 53 16 16 3 3 4 

Zuid Oost Brabant 11 11 11 11 16 16 75 73 19 19 4 4 4 

                            

Totaal 184 179 164 153 292 290 1.497 1.456 464 460 150 146 131 

Bron: Contributiemonitor 2016 (Mulier Instituut/HAN)  



Bijlage 4 Studenten Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

Dit onderzoek zou niet tot stand gekomen zijn zonder de medewerking van de volgende studenten van 

de minor Sport & Economie 2016-217 van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 

 

Tabel b3.1  

Dennis Amati Bas Korthout Diede Ten Brinke 

Tara Alanko Nils Kraaijvanger Christan Theunissen 

Jordy Bisschoff Sebastiaan Kruijtzer Merel Toorenburg 

Niels Blecking Antall Kruitbosch Coen Uijterwaal 

Kai Boerstal Bram Langelaar Gertjan van Burken 

Thieu Bongers Lucas Latrou Jesse van de Wetering 

Niek Bugter Rinaldo Latuny Bryan van den Brand 

Tijs Cardinaal Max Linders Wesley van den Hurk 

Ruben Den Hertog Martijn Lomme Britt van der Vegt 

Jesse Den Waal Bas Loonen Bob van der Velden 

Jelle Derksen Rik Lucassen Roy van Eck 

Daan Eck Boyk Martens Onno van Naamen 

Fianne Eijkman Mathijs Maters Mark van Onna 

Mirjam Flier Suze Meek Sanne van Velsen 

Youri Geurds Robin Munnix Lisan van Welbergen 

Yordi Geurtsen Tom Nierkens Bart Verbeek 

Stijn Groot Ima Op den Buijs Bas Verberne 

Kevin Hendriks Rinke Pennings Pim Versteegt 

Lars Hoogendoorn Thomas Ritt Roeland Verwijs 

Roben Hu Roy Roos Danny Vissers 

Ruben Jacobs Bas Rosenberg Jasper Vonkcen 

Laurens Jansen Dennis Schoenaker Ruben Vos 

Ward Janssen Max Scholten Marc Vosselman 

Geart Jorritsma Max Scholten Matthijs Waard 

Joran Kanis Tjeerd Schootstra Bart Westerlaken 

Josine Kapelle Thijs Schreuder Jesse Wijlick 

Sven Kersten Stijn Tap Joey Wijnhoven 

Arjen Koetsier 
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