Schaatsbond en voetbalbond weinig
contributieafhankelijk
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Teruglopende ledentallen, afname van sponsoring en verminderde inkomsten uit lottogelden zorgden
ervoor dat bij ruim de helft van de sportbonden sprake was van een daling van de opbrengsten in 2013 ten
opzichte van 2012. Maar hoe zijn de opbrengsten van een sportbond opgebouwd? En hoe afhankelijk zijn
bonden van de geïnde contributie onder leden?
De gemiddelde sportbond haalt bijna 30 procent van haar inkomsten uit contributies. Daarmee is het niet de
grootste post aan de kant van de baten. Gemiddeld bestaan de baten voor 36 procent uit "subsidies”,
waaronder lottogelden. Zes procent van de inkomsten zijn sponsoring bij de gemiddelde sportbond. De rest van
de baten (29%) komt uit ‘overig’, hierbij valt onder andere te denken aan wedstrijdgelden, tuchtzaken en
prijzengeld van de vertegenwoordigende sport.
Toch zijn er grote verschillen in de batenopbouw tussen de verschillende bonden. De KNSB (schaatsen), KNVB
(voetbal) en Nevobo (volleybal) zijn voor een gering gedeelte van respectievelijk 6, 8 en 11 procent afhankelijk
van contributies (zie figuur). Echter, bij de meeste teamsporten dragen leden indirect aan de bond af via de
vereniging door bijvoorbeeld tuchtzaken, heffingen en wedstrijdgelden.

De bonden KNLTB (tennis), NBB (Bridge) en KNMV (motorrijden) zijn daarentegen alle voor iets meer dan de
helft van hun inkomsten afhankelijk van contributies. De NKBV (bergbeklimmen) is zelfs voor bijna negentig
procent afhankelijk van de contributies.
De bonden die een hoger percentage aan contributie-inkomsten hebben leveren ook directe diensten aan de
leden. Zo houdt de KNLTB voor ieder lid de dynamische rating bij. Een vergelijkbaar systeem geldt ook bij de
bridgebond waar lidmaatschap ook meteen een abonnement op het tijdschrift Bridge is. Motorrijders hebben
met hun lidmaatschap recht op gratis pechhulp en bij de NKBV is de ledenpas naast een relatief goedkope
reisverzekering ondermeer een vereiste voor toegang tot klimgebieden op privéterrein.
Sommige bonden merken terugloop van leden direct in de portemonnee, omdat ze voor een groot gedeelte
afhankelijk zijn van contributies. Andere bonden hebben daar op minder directe wijze last van. Hoewel de
helft van de bonden de opbrengsten zag dalen en attentie geboden is, zijn de reserves nog altijd groot. Bij
driekwart van de bonden is sprake van een financieel gezonde positie in 2013.
Deze bijdrage is op basis van de factsheet 'Financiën van de sport: sportbonden 2013' waarin de jaarverslagen
van 68 sportbonden zijn onderzocht.

