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Bron: Mulier Instituut, peiling ondernemende sportaanbieders april 2022.

De stijgende energieprijzen raken ook de sportaanbieders.
In dit factsheet bekijken we wat de stijgende kosten van
energie betekenen voor ondernemende sportaanbieders
en sportverenigingen.
Grote zorgen bij ondernemende sportaanbieders over
ontwikkeling energielasten
Bij een derde van de ondernemende sportaanbieders
(36%) vormt de ontwikkeling van de energielasten een
(zeer) groot punt van zorg (figuur 1). Met name voor
zwembaden vormen de energielasten een zeer groot punt
van zorg. De energielasten vormen vaker een punt van
zorg dan personeel, financiën, concurrentie en klanten.
Van de ondernemers die aangeven dat de ontwikkeling
van de energielasten een zeer groot punt van zorg is
(15%), geeft de helft (55%) aan dat deze ontwikkeling het
voortbestaan van de organisatie bedreigt. Doorgerekend
zou dat in totaal voor 8 procent van de ondernemende
sportaanbieders gelden.
De ondernemers geven aan dat ze de sterk gestegen
energieprijzen niet direct kunnen doorberekenen in de prijs
van een toegangskaartje. Daarvoor zijn de kosten te hoog.
Sporten zou dan minder toegankelijk worden. Met name bij
zwembaden, als grote energieverbruikers, werken de
gestegen energieprijzen zwaar door in de
exploitatiekosten.

Energiecontracten ondernemende aanbieders
De ondernemers met een variabel energiecontract maken
zich de meeste zorgen over de energielasten en geven
vaker aan dat deze hun voortbestaan bedreigen. Een
vijfde van de ondernemers (18%) heeft een variabel
energiecontract, een derde een vast contract (37%). Twee
vijfde van de ondernemers heeft niet zelf een
energiecontract. Bij een derde van de ondernemers loopt
het vaste contract binnen een jaar af (16% binnen een half
jaar en 20% binnen een jaar). Deze ondernemers maken
zich grotere zorgen dan degenen met een langer lopend
contract.
Eigen energierekening sportverenigingen
De helft van de sportverenigingen (54%) betaalt zelf de
energierekening voor verschillende onderdelen van de
sportaccommodatie. Dit zijn veelal grote
veldsportverenigingen met een eigen accommodatie en
kantine. Twee vijfde van de sportverenigingen die zelf de
energierekening (40%) betalen heeft een vast
energiecontract en een derde een variabel contract. Bij
drie op de tien verenigingen loopt het vaste contract
binnen een jaar af (10% binnen zes maanden).
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Figuur 2 Hebben de stijgende energieprijzen gevolgen voor
de hoogte van de contributie van de vereniging in 2022? (in
procenten van verenigingen die zelf de energierekening
betalen, n=253)
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Figuur 3 Hebben de stijgende energieprijzen invloed op de
geplande duurzaamheidsinvesteringen van de vereniging in
2022? (in procenten van verenigingen die zelf de
energierekening betalen, n=253)
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Bron: Mulier Instituut, Verenigingspanel, april 2022.

Bron: Mulier Instituut, Verenigingspanel, april 2022.

Gevolgen gestegen energieprijzen
De stijging van de energieprijzen heeft bij één op de tien
verenigingen gevolgen voor de contributie in 2022
(figuur 2). Bij de meeste verenigingen heeft de stijging
gevolgen voor de contributie in 2023. De verenigingen
geven aan dat verhoging van de contributie van meer
zaken afhangt dan de energiekosten. De hoogte van de
contributie wordt veelal een jaar van tevoren vastgesteld
en geïndexeerd op basis van het prijsindexcijfer. Dit zal het
komende jaar naar verwachting verder stijgen, en daarmee
de contributie. Verenigingen met een minder gezonde tot
redelijke financiële positie (15% van de verenigingen)
geven vaker aan dat de contributies (vermoedelijk) gaan
stijgen dan verenigingen met een gezonde positie.

Huren en energiekosten
Zeven op de tien verenigingen huren één of meer
(sport)accommodaties voor hun activiteiten. Bij 17 procent
van deze verenigingen worden de energiekosten
doorbelast in de huur van de sportaccommodatie. Ruim de
helft van deze verenigingen (57%) verwacht dat de
huurprijs in 2022 zal stijgen vanwege de stijgende
energieprijzen. Bij 6 procent is de huurprijs al verhoogd. Bij
de helft van de verenigingen die een accommodatie huren
worden de energiekosten niet doorbelast in de huur. Een
deel van de verenigingen geeft aan dat de energiekosten
apart worden doorberekend buiten de huurprijs om.
Verantwoording
De resulaten in dit factsheet zijn gebaseerd op data uit de MI

De stijgende energieprijzen lijken weinig invloed te hebben
op de geplande investeringen in duurzaamheid bij
sportverenigingen die zelf hun energierekening betalen. Bij
een kwart van deze verenigingen gaan de investeringen
onveranderd door (figuur 3). 7 procent stelt investeringen
uit of verlaagt deze. Eenzelfde percentage investeert
eerder of meer dan gepland. Een aantal verenigingen
geeft aan dat afgelopen jaren al (maximaal) is
verduurzaamd. Zij hebben geen investeringen meer op de
planning.

Verenigingsmonitor en een vragenlijst onder ondernemende
sportaanbieders. De vragenljist is uitgezet bij ondernemers die zijn
aangesloten bij de brancheorganisaties van het Platform Ondernemende
Sportaanbieders (POS). In totaal hebben 128 ondernemende
sportaanbieders deelgenomen. Om enigszins een afspiegeling te zijn van
de ondernemers bij het POS is een weegfactor gehanteerd aan de hand
van het totale aantal bedrijven per branche volgens cijfers van het POS.
De verenigingen uit het MI Verenigingspanel zijn in april 2022 bevraagd
over energielasten. In totaal werkten 436 verenigingen mee. Om een
goede afspiegeling te vormen van de georganiseerde verenigingssport in
Nederland zijn de gegevens gewogen naar grootte van de verenigingen
en aard van de sport.

Het Mulier Instituut is een onafhankelijke en landelijk opererende stichting, gericht op de bevordering en uitvoering van sportonderzoek voor beleid en samenleving.

