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Figuur 1: Verwachte ontwikkeling inkomsten 2010 (% verenigingen)
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Recessie laat sporen na bij verenigingen
Bij de recessiepeiling van begin 2009
werd bij de verenigingen een tendens
van groei in inkomsten naar stabilisatie
van inkomsten gesignaleerd. Het
afgelopen jaar heeft de recessie haar
sporen nagelaten in de financiële
huishouding van sportverenigingen, zo
blijkt uit de meting eind 2009. In 2010 is
de recessie voor de verenigingen nog
niet voorbij. Toch blijven verenigingen
optimistisch over de toekomst.
Ontwikkeling inkomsten
• Ten opzichte van 2008 zagen in 2009
meer verenigingen hun inkomsten
dalen voor wat betreft contributies,
horeca, sponsoring/ reclame en
gemeentelijke bijdrage.
• Met name de inkomsten uit
sponsoring/ reclame (2009 34%, 2008
20%) en uit de gemeentelijke bijdrage
(2009 22%, 2008 14%) zijn bij meer
verenigingen (sterk) afgenomen.
• Circa driekwart van de verenigingen
geeft aan dat de recessie hierop van
invloed is geweest.

Verwachtingen 2010
• De verenigingen lijken in 2009 iets
positiever (of minder negatief) over de
verwachte ontwikkeling van de
inkomsten voor 2010.
• Een kwart van de verenigingen
verwacht een daling van de inkomsten
uit sponsoring/ reclame (25%) en via
de gemeente (21%). (Zie figuur 1).
• Verenigingen verwachten (meer dan in
2009) dat de recessie in 2010 van
invloed is op horeca-inkomsten en de
gemeentelijke bijdrage.
• Van de verenigingen verwacht 71
procent veel invloed van de recessie op
sponsoring.
• Een derde van de verenigingen
verwacht in 2010 te gaan bezuinigen.
Hoewel minder verenigingen een daling
van de verschillende inkomsten
verwachten, zal de invloed van de
economische recessie het komende jaar
nog duidelijk merkbaar zijn, aldus de
verenigingen. Met name waar het de
inkomsten uit sponsoring/ reclame en de
gemeentelijke bijdrage betreft.

Figuur 2: Vacatures in verenigingen (% verenigingen)
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Het W.J.H. Mulier Instituut is het
centrum voor sociaalwetenschappelijk sportonderzoek.
Het instituut bundelt de kennis,
ervaring en capaciteit van
sportonderzoekers van de
Universiteiten van Amsterdam,
Tilburg, Utrecht en Groningen en
van voormalig onderzoeksbureau
Diopter – Janssens & Van
Bottenburg bv. Voor
beleidsmakers en
wetenschappers vervult het
instituut niet alleen een
belangrijke rol in de opbouw van
synthese, maar ook in de
overdracht van kennis op
sportgebied.
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Vrijwilligers en betaalde medewerkers
Gemiddeld zijn er 40 vrijwilligers in de
vereniging actief. Dit aantal is de
afgelopen jaren nauwelijks veranderd,
net als het aandeel vrijwilligers in de
club. Gemiddeld is er per vijf leden één
vrijwilliger actief. Twee vijfde van de
verenigingen beschikt over één of meer
betaalde medewerkers. Het gemiddelde
aantal is 2,5 per vereniging.
Vacatures in verenigingen
• Bijna twee derde van de verenigingen
heeft vacatures voor vrijwilligers of
betaalde medewerkers.
• 62% heeft vacatures voor vrijwilligers.
De meeste verenigingen zoeken
bestuursleden en trainers/
begeleiders/ instructeurs.
• 9% heeft vacatures voor betaalde
medewerkers. Deze verenigingen zijn
vooral op zoek (70%) naar trainers/
begeleiders/ instructeurs.
• Met name de kleine verenigingen
hebben geen behoefte aan meer
betaalde medewerkers.

Knelpunten
De leden en het kader vormen in 2009
de belangrijkste punten van zorg voor de
sportverenigingen (respectievelijk 69%
en 62%). In 2009 vormen de financiën
voor meer verenigingen een knelpunt
dan in voorgaande jaren.
Financiële positie
Toch betitelt 64% van de verenigingen
de eigen financiële positie als gezond of
zeer gezond, 7% beschouwt deze als
minder gezond of zorgwekkend (kleine
groei t.o.v. 2007). De komende jaren zal
blijken of het oordeel van de
verenigingen over hun financiële positie
verandert. Voor 2010 verwacht 17% een
verslechtering van de financiële positie
en 13% verwacht een verbetering.
Meer informatie?
www.mulierinstituut.nl/monitoring/
verenigingspanel
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