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Samenvatting 
Aanleiding van de verkenning
De prijselasticiteit van sport wordt door experts en stakeholders gekoppeld aan 
verschillende vraagstukken in de sport. De betaalbaarheid van de sport wordt gezien 
als een groot goed, maar tegelijkertijd is er weinig financiële ruimte voor innovatie 
en professionalisering. Over de relatie tussen wat consumenten voor sport kunnen 
en willen betalen en welke mogelijkheden dit biedt voor verbetering van de kwaliteit 
van sport is nog weinig bekend. Met deze verkenning brengt de NLsportraad in beeld 
welke kennis beschikbaar is en welke vraagstukken nog nader onderzoek vragen. 

Inelastische vraag
Prijselasticiteit geeft aan in welke mate de vraag naar een bepaald product reageert 
op een prijsverandering van dat product. In dit geval: in hoeverre het aantal sporters 
van een sportaanbieder (en daarmee de sportdeelname) daalt bij een stijging van de 
contributie of de abonnementskosten. 
Hoewel hierbij een groot voorbehoud moet worden gemaakt, duiden de 
onderzoeken erop dat de prijs van sport inelastisch lijkt en sterk bepaald wordt door 
omgevingskenmerken, solidariteitsvraagstukken en cultuur. Zo zijn contributies 
bij sportverenigingen al jaren vrij stabiel, omdat besturen en leden zich richten op 
solidariteit en betaalbaarheid van de sport. Tegelijkertijd kent de sport een grote 
diversiteit in behoeftes en in aanbod, waardoor er voor ieder wat wils is, ook als 
prijzen veranderen. Als er ruimte is om de prijs van sport (iets) te laten stijgen, en als 
er mogelijkheden zijn om meer ondernemerschap te stimuleren, biedt dit kansen om 
in te zetten op professionalisering en innovatie van de sport.
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1. Inleiding
Betaalbaarheid versus financiële reserves
In het Brancherapport Sport constateert KPMG (2019) dat de gemiddelde jaarlijkse 
kosten voor sporters bij commercieel aangeboden sporten substantieel hoger 
liggen dan bij verenigingssport. In de kwalitatieve analyse van de sportbranche 
(NLsportraad, 2020a) komt het vraagstuk van betaalbaarheid versus het ontbreken 
van financiële reserves aan bod. De gedachte is dat het ontbreken van financiële 
reserves de professionalisering, werkgelegenheid en het innovatievermogen in 
de sport belemmeren. Zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve analyse van de 
sportbranche koppelt de prijs van sport aan veelheid van onderwerpen: 

• de betaalbaarheid van de georganiseerde sport (goedkoop);

• het verband tussen prijzen in de georganiseerde sport enerzijds en anders 
georganiseerde sport anderzijds; 

• de (ongelijke) financiering van gemeenten van verschillende sportaanbieders;

• de concurrentie met andere sectoren in de vrijetijdseconomie; 

• de consequenties voor de professionalisering en innovatie van het sportaanbod;

• de mogelijkheid tot het vergroten van de omvang van de sporteconomie.

Verenigingssport goedkoop
De gemiddelde jaarlijkse kosten van commercieel sportaanbod is ruim drie keer zo 
hoog als die van de georganiseerde sport. Dat verenigingssport relatief goedkoop 
is, komt door de inzet van vrijwilligers maar ook door (in)directe bijdragen van 
gemeenten, die een niet-kostendekkende huur voor sportaccommodaties vragen. 
Als het bedrag voor kostendekkende huur zou worden opgeteld bij de contributie, is 
het prijsniveau van een lidmaatschap voor georganiseerde sport vergelijkbaar met 
een abonnement in de anders georganiseerde sport (KPMG, 2019). 

Europese regels rondom mededingingsrecht
Regels van de Europese Unie (EU) kunnen invloed hebben op de prijs die een sporter 
betaalt voor het beoefenen van sport. In de verkenning van het EU-beleid beschrijft 
de NLsportraad (2020b) de invloed van de EU op het mededingingsrecht, waar de 
Wet Markt & Overheid uit voort komt. Deze wet schrijft voor dat wanneer de overheid 
betrokken raakt bij de uitvoering van economische activiteiten, de vraag gesteld moet 
worden of zij daarmee de markt verstoort. Oneerlijke concurrentie door de overheid, 
als zij economische activiteiten uitvoert, moet voorkomen worden. 
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Dit is onder andere de vraag bij de verhuur van sportaccommodaties door gemeenten 
aan sportaanbieders, vaak verenigingen. Veel gemeenten stellen sportaccommodaties 
gesubsidieerd en onder de integrale kostprijs ter beschikking aan sportverenigingen, 
omdat sport een belangrijke bijdrage levert aan gezondheid en participatie binnen 
de gemeente. Bijna alle gemeenten hebben een algemeen belangbesluit genomen 
dat de exploitatie van sportaccommodaties voor sportverenigingen (niet-commerciële 
aanbieders) definieert als algemeen belang. Hiermee wordt echter nog geen gelijk 
speelveld voor commerciële aanbieders gecreëerd.
Met de invoering van de Wet Markt en Overheid hebben veel gemeenten ervoor 
gekozen om het verschil tussen commerciële en niet-commerciële aanbieders in stand 
te houden. In lokale politieke discussies wordt de sportbranche nog niet in zijn geheel 
gezien als algemeen belang. Dat neemt niet weg dat deze discussies thuishoren bij 
een heroriëntatie op de organisatie en financiering van de sport.

Vraagstukken voor verkenning
De NLsportraad heeft besloten om een verkenning te doen naar wat bekend is over de 
prijselasticiteit van sport. Daarmee hoopt de raad meer inzicht te krijgen in de invloed 
van prijs op de vraag van sporters en zo op de verbanden met bovenstaande thema’s. 
Daarbij heeft de raad speciale aandacht voor de mogelijkheid om de sporteconomie 
te vergroten. De achterliggende vraag is of de sportbranche als geheel economisch 
krachtiger wordt, als sporters bereid zijn om meer te gaan betalen voor sport. 
Uiteraard wil de raad ook weten wat dat vervolgens betekent voor de sportdeelname 
in Nederland. De verkenning naar de prijselasticiteit van sport kan de sportbranche 
en de overheid helpen met afwegingen tussen verschillende beleidsscenario’s, zoals 
gevraagd door de partners van het sportakkoord.
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2. Prijselasticiteit
2.1 Definitie prijselasticiteit
Prijselasticiteit geeft aan in welke mate de vraag naar een bepaald product reageert 
op een prijsverandering van dat product. In dit geval gaat het erom in hoeverre het 
aantal sporters van een sportaanbieder (en daarmee de sportdeelname) daalt bij een 
stijging van de contributie- of abonnementskosten. Er is discussie in hoeverre de prijs 
van sport elastisch is of niet. 

• Als de prijs van sport inelastisch is, dan heeft een prijsverhoging geen (grote) 
gevolgen voor de sportdeelname. Door de prijs van sport te verhogen, kan de totale 
omzet (het aantal deelnemers x de prijs) toenemen en kunnen meer financiële 
mogelijkheden voor toekomstbestendigheid ontstaan. 

• Als de prijs daarentegen elastisch is, leidt een prijsverhoging op een gegeven 
moment tot opzeggen van lidmaatschappen of abonnementen. Dan leidt 
een prijsverhoging juist tot een daling van de totale omzet. De voordelen van 
prijsverhoging wegen dan niet meer op tegen het vertrekken van sporters. 

Er is nog weinig bekend over de prijselasticiteit van sport. Wel zijn er diverse 
verkenningen te benoemen waaruit factoren af te leiden zijn die samenhangen 
met de prijs die voor sport betaald wordt.

2.2 Verband van andere factoren met de prijs van sport
Het Mulier Instituut (Hoekman et al., 2014) heeft de vraag gesteld welke gevolgen 
prijsstijgingen in de verenigingssport hebben door gemeentelijke bezuinigingen ten 
gevolge van onder andere decentralisaties, de Wet markt en overheid, daling van 
de bevolkingsomvang en liberalisering van de kansspelen. De Hogeschool Arnhem-
Nijmegen (De Boer, 2012) benoemt diverse factoren die van invloed kunnen zijn op de 
prijselasticiteit, zowel in de omgeving van de sporters (mogelijkheid en gemak om te 
kunnen overstappen, verschuiving van de kwaliteit, externe omstandigheden) als in 
de persoonlijke situatie van sporters (budget, impact op besteedbaar inkomen, aantal 
lidmaatschappen/abonnementen) als het gaat om gevolgen van prijsverhogingen voor 
zwembaden en een ijsbaan. Uitspraken over wat er mogelijk is aan daadwerkelijke 
prijsverhogingen worden in het onderzoek niet concreet gedaan. Het onderzoek 
waarschuwt dat onvoldoende inzicht in zowel de externe factoren als de persoonlijke 
situatie van sporters kan leiden tot verkeerde conclusies over prijselasticiteit.
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Grote verschillen tussen sporten en regio’s in Nederland
Meer inzicht in hoe contributies en abonnementsprijzen zich de laatste jaren in 
de sport ontwikkeld hebben, blijkt uit de contributiemonitor (Davids et al., 2019). 
Er zijn duidelijke verschillen tussen de onderzochte sporten, zowel qua prijs als qua 
prijsstijging. Leden van golfclubs betalen gemiddeld de hoogste contributie (senioren 
€ 914), gevolgd door hockey (senioren € 299). De contributie voor senioren bij 
handboog- (€ 151) en atletiekverenigingen (€ 175) is relatief laag. Ook bij junioren zijn 
deze verschillen zichtbaar: hockeypupillen betalen gemiddeld 211 euro per seizoen, 
jongeren die handboogschieten in verenigingsverband betalen gemiddeld 98 euro. 
Bij hockey steeg de contributie de afgelopen jaren gemiddeld iets sneller dan de 
inflatie (+ 2% voor senioren en + 3% voor junioren), terwijl bij atletiek, handbal en 
volleybal de contributiestijging van senioren iets achterbleef op de inflatie. 
Ook is er een relatie tussen de prijs van verenigingssporten en regionale kenmerken. 
Zo neemt de gemiddelde contributie vaak toe naarmate het inwoneraantal stijgt 
en het gebied verstedelijkt is. De gemiddelde contributie is vaak lager in landelijke 
gemeenten, die een sterk verenigingsleven kennen en mogelijk minder commerciële 
sportaanbieders. Ook binnen Nederland is dit verschil zichtbaar: in de randstad 
betalen sporters een hogere contributie, in het noorden van het land is de contributie 
het laagst (Davids et al., 2019). 

Prijselasticiteit hangt samen met het soort activiteit en met inkomen
Wat iemand over heeft voor een activiteit varieert. Zo zijn consumenten bereid om 
meer te betalen voor sport dan voor culturele activiteiten, blijkt uit Belgisch onderzoek 
(Vekeman et al., 2011). Ook binnen de cultuursector onderzoekt men met enige 
regelmaat wat de prijselasticiteit van de kaartverkoop is voor de podiumkunsten 
(Ministerie van Financiën, 2014). Met name voor mensen met een lager inkomen blijkt 
de prijs voor tickets elastisch, ze haken af als de prijs te hoog wordt. Ook in de zorg 
is een relatie tussen inkomen en de prijselasticiteit van de eigen bijdrage van belang 
(CPB, 2015). 
Ook in de sportsector weten we dat middelbaar opgeleide Nederlanders (37%) en 
hoogopgeleide Nederlanders (35%) significant meer sporten dan lager opgeleide 
mensen (28%, figuur 1), ook in verenigingsverband. Ervanuit gaande dat hoger 
opgeleide mensen gemiddeld een hoger inkomen hebben, sporten zij naar verhouding 
goedkoop – de contributie of abonnementen zijn niet gerelateerd aan inkomen. 
Dit terwijl aangenomen kan worden dat deze groep ook een duurder lidmaatschap 
kan betalen en mogelijk bereid is om te betalen. 
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Figuur 1. Sportdeelname van laag, middelbaar en hoger opgeleiden naar organisatorisch 
verband, Nederlandse bevolking van 25 jaar en ouder, 2018 (in absolute aantallen).
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Prijs niet vaak reden om te stoppen
Uit onderzoek blijkt dat sporters verschillende redenen aanvoeren om niet (meer) te 
sporten (Breedveld et al., 2013; Hover et al., 2016; Visser et al., 2016). Zelden wordt 
echter aangevoerd dat sport ‘te duur’ is. Stoppen met sporten of niet gaan sporten 
is vaker een kwestie van tijd of prioriteit. Maar mogelijk verschilt dit bij mensen met 
een lage sociaaleconomische status (lage opleiding en laag inkomen). Over het geheel 
echter is de verwachting, dat de vraag naar sport inelastisch lijkt te zijn (Taks, 1994). 
Zeker voor de favoriete sport geldt dat de sporter deze zo lang mogelijk wil blijven 
beoefenen, ook al wordt het sportaanbod duurder.

Prijs van verenigingssport: solidariteit en cultuur
Bij sportverenigingen wordt de contributie vastgesteld door de Algemene Leden 
Vergadering, dus door bestuur en leden. Experts geven aan dat er twee belangrijke 
redenen zijn voor besturen van sportverenigingen om niet zomaar de prijs van de 
contributie te verhogen.

• Solidariteit: sportverenigingen besturen mede op basis van solidariteit en worden 
daarbij door gemeenten geholpen. Uitgangspunt bij veel sportverenigingen en 
gemeenten is dat sport toegankelijk moet zijn voor iedereen, ook voor de mensen 
met een kleinere portemonnee. Maar daarmee is sport ook goedkoop voor mensen 
die meer voor sport zouden kunnen en willen betalen. 
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• Cultuur: Nederlanders zijn eraan gewend dat sport goedkoop is. Een deel van de 
bevolking ervaart prijzen voor sport al snel als hoog (Hoekman & Hoeijmakers, 
2018). Daarmee is er geen prikkel om het businessmodel van de vereniging te 
veranderen om bijvoorbeeld professionalisering en betaalde banen door te voeren. 

Prijselasticiteit topsport
Er lijkt ruimte te zitten in de prijs die nu betaald wordt, met name bij contributies van 
sportverenigingen. De prijselasticiteit van verenigingssport lijkt inelastisch. Over de 
prijselasticiteit van (commerciële) topsport is niets bekend. Topsport fungeert als 
een eigen markt waar vraag en aanbod staan of vallen bij overheidssubsidie en 
sponsoring. De topsporter heeft een vraag naar topsport en betaalt daarvoor een prijs 
om mee te doen. Topsport lijkt daarin anders dan breedtesport aangezien zowel vraag 
en aanbod beperkter zijn, waardoor de aanname ontstaat dat topsport elastischer zal 
zijn dan breedtesport. 
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3. Prijselasticiteit en 
andere vraagstukken 

Zoals in de aanleiding beschreven wordt prijselasticiteit door zowel de branche 
als experts aan verschillende vraagstukken in de sport gekoppeld. In dit hoofdstuk 
wordt kort ingegaan op die vraagstukken en hun verband met prijselasticiteit. 
Bij elk onderwerp constateert de NLsportraad eveneens of onderzoek nodig is om 
meer te weten te komen over de prijselasticiteit. 

3.1 Verenigingssport en commerciële sport

Oneerlijke concurrentie?
Stakeholders en experts constateren verschillende dingen over de huidige prijzen die 
gevraagd worden voor sport. Betrokkenen uit de georganiseerde sport verwachten 
dat een verhoging van de prijs van verenigingssport leidt tot afname van de 
sportdeelname in Nederland. Daarnaast is de constatering dat gemeenten geen gelijk 
speelveld creëren voor alle sportaanbieders. Dit maakt dat de kostprijs van de anders 
georganiseerde sport moet concurreren met de georganiseerde sport, waardoor ook 
de commerciële prijzen volgens stakeholders (kunstmatig) laag worden gehouden. 
De vraag of de prijs voor anders georganiseerde sport laag is omdat de georganiseerde 
sport goedkoop is, kan niet worden beantwoord zonder verder onderzoek.

Andere behoefte
De sportaanbieders in de verenigingssport en de commerciële sport lijken ieder in te 
spelen op een andere behoefte van sporters. Bijna de helft van de sporters maakt 
namelijk gebruik van meerdere aanbieders (KPMG, 2019). Bij een andere vraag hoort 
vaak ook een andere prijs. Wat dat betreft functioneert de sportbranche als een markt, 
waarbij de kanttekening gemaakt moet worden dat de aanbieders op die markten zo 
verschillend zijn (vereniging versus ondernemer/bedrijf) dat goed onderzocht moet 
worden of de sporter deze aanbieders zelf ook als één markt benadert. In principe heeft 
de sporter keuze uit een enorme diversiteit van sportaanbod in de hybride sportbranche. 
Het beeld schetsend voor tennis: er zijn dure en goedkope tennisverenigingen, 
sommigen huren tennisbanen bij een commerciële exploitant, anderen van de 
gemeente, of ze hebben een eigen tennisaccommodatie. Ook kan de tennisser zelf een 
baan huren bij een tennisvereniging of commerciële exploitant. Door deze verschillen 
in behoeftes en in aanbod is onderzoek naar prijselasticiteit een uitdaging. 

Maatschappelijk doel
De georganiseerde sport bedient daarnaast niet alleen de vraag van de sporter, 
maar dient ook een maatschappelijk doel van de overheid, bijvoorbeeld in 
relatie tot een gezonde of sociale samenleving. De overheid ondersteunt vooral 
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verenigingen in takken van sport die een grote jeugdafdeling hebben, en daarmee 
indirect gezinnen met kinderen. Voor sommige van die maatschappelijke doelen 
kunnen naast sportverenigingen ook commerciële ondernemingen het aanbod 
bieden. Ondersteuning van gemeenten aan ondernemers voor het bereiken van 
maatschappelijke doelen is zeldzaam.

3.2 Rol van gemeenten 

Bijdrage via sportaccommodaties
Op dit moment dragen de gemeenten gezamenlijk bijna € 2,5 miljard bij aan 
de sporteconomie (KPMG, 2019). Het grootste deel daarvan gaat naar 
sportaccommodaties (€ 757 miljoen) en sport in de openbare ruimte (€ 1,2 miljard). 
Als de overheid besluit dat alle sportaanbieders – verenigingen en commerciële 
aanbieders - daadwerkelijk marktprijzen moeten betalen voor sportaccommodaties, 
dan zullen sportverenigingen € 757 miljoen uit de eigen begroting moeten halen 
(gelijk speelveld). Dit kan alleen door lidmaatschappen te verhogen en dus de 
prijs voor sport. Dit zorgt niet voor nieuw geld in de sporteconomie; alleen de 
financieringsbron verandert. Een andere optie is dat gemeenten accommodaties 
onder dezelfde voorwaarden ook beschikbaar stellen aan commerciële 
sportaanbieders waarmee deze hun prijzen kunnen verlagen. 

Verleggen van geldstromen
Gemeenten hebben onherroepelijk een rol bij het bepalen van de prijs van 
sportaanbod voor de georganiseerde sport. Er is geen onderzoek dat inzicht biedt 
in de gevolgen van bezuinigingen of het afschaffen van accommodatiebeleid van 
gemeenten. De hypothese is dat aanzienlijk minder mensen gaan sporten. Dit leidt 
tot een negatieve spiraal, want met een afnemend ledental zullen de kosten door nog 
minder sporters moeten worden betaald. Mochten gemeenten echter doorgaan met 
hun huidige accommodatiebeleid én verenigingen slagen erin om de contributies te 
verhogen zonder te groot ledenverlies, dan is er ‘nieuw’ geld beschikbaar dat gebruikt 
kan worden voor het aanstellen van professionals of voor investeringen in innovatie 
van sportaanbod. Mochten commerciële aanbieders profiteren van gemeentelijke 
accommodaties, dan kunnen zijn hun prijzen verlagen en/of een deel van de 
inkomsten gebruiken voor innovaties, betere arbeidsvoorwaarden enzovoorts.

3.3 Professionaliseren en innoveren 

Veel stakeholders geven aan dat een (kleine) prijsverhoging kan helpen om het 
sportaanbod te professionaliseren en nieuwe vormen van sportaanbod te genereren. 
Onderzoek zou moeten aantonen of leden en consumenten bereid zijn om meer 
te betalen voor kwalitatief beter aanbod, bijvoorbeeld voor verduurzaming van de 
accommodatie of vernieuwd sportaanbod. Leden zijn ook bereid de sportclub in 
zwaar weer overeind te houden, omdat zij zich verantwoordelijk voeren voor de 
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continuïteit van de vereniging (Hover et al., 2016). Het is de vraag of leden de omslag 
van vrijwilligerswerk naar betaald werk willen betalen als de dienstverlening op 
het oog dezelfde blijft. 
Professionalisering is met name relevant voor de georganiseerde sport. 
Anders georganiseerde sportaanbieders werken veel vaker met betaalde, 
geschoolde krachten, terwijl georganiseerde sportaanbieders vaker afhankelijk zijn 
van vrijwilligers. Verenigingen hebben te maken met een terugloop in mensen die 
structureel vrijwilligerswerk willen doen voor de sport. Als die vrijwilligers er niet 
(meer) zijn, is het de vraag hoe taken bij de sportvereniging uitgevoerd gaan worden. 
Professionalisering zou hierop een antwoord kunnen zijn.

3.4 Vergroten omvang sporteconomie

Toegevoegde waarde
De NLsportraad vraagt zich tenslotte af of de sporteconomie wordt vergroot 
of versterkt als de marktprijs betaald wordt door sporters en er meer geld 
geïnvesteerd kan worden door sportaanbieders. De aanname achter de vraag is 
als volgt. Als sportaanbieders meer inkomsten genereren uit lidmaatschappen en 
abonnementen, zonder dat dit leidt tot afname van het aantal leden en klanten, 
gaat de toegevoegde waarde van de sportbranche omhoog. Er komt dan meer geld 
beschikbaar om professionals (trainers, verenigingsmanagers) aan te nemen en de 
werkgelegenheid stuwt de economie omhoog. 

Perspectieven sportaanbieders
Binnen de sportbranche zijn verschillende type aanbieders actief, die ook een 
verschillend verdienmodel hebben. Er is een (groot) verschil tussen het zijn van een 
vereniging en het exploiteren van een bedrijf. Een vereniging is niet gericht op winst 
maar op het (onderling) aanbieden van sport aan de leden. Als het grootste deel van 
de leden tevreden is over het sportaanbod en er voldoende trainers zijn, dan heeft de 
vereniging geen directe aanleiding om het aanbod aan te passen en blijven de kosten van 
het lidmaatschap hetzelfde. Er vloeit zodoende geen nieuw geld de sporteconomie in. 
Een bedrijf daarentegen is gericht op het maken van winst. Een bedrijf is altijd 
op zoek naar meer of nieuwe klanten. Dat kan met zowel kwaliteitsverhoging als 
prijsverlaging, mits dit leidt tot een positievere balans. Ondernemingen hebben een 
wezenlijk andere incentive om prijzen voor abonnementen te verhogen of te verlagen. 
Het verdiende geld wordt in de sportbranche meestal weer geïnvesteerd in het bedrijf 
zelf en vloeit daarmee terug in de sporteconomie. 

Sporteconomie een doel?
Om te bepalen of de sporteconomie wordt vergroot met prijsverhogingen van 
sportaanbod is nader onderzoek nodig. Ook is het de vraag of het vergroten van 
de sporteconomie an sich een doel moet zijn. Economische doelen zullen door 
overheden en maatschappelijke organisaties altijd worden gerelateerd aan andere 
maatschappelijke doelen.
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4. Aanbevelingen
Er is nog veel onbekend als het gaat om de relatie tussen de prijs van sport, de 
bereidwilligheid van sporters om meer te betalen en de mogelijkheden om meer 
financiële ruimte met het oog op kwaliteitsverbetering van (georganiseerde) 
sportaanbieders te creëren. Hiervoor zijn uitgebreidere verkenningen en onderzoeken 
nodig. Gezien de hoeveelheid onderwerpen die experts en stakeholders koppelen aan 
de financiële ontwikkelingsmogelijkheden van sport is de NLsportraad voorstander 
van dergelijk onderzoek. 

Of de sportbranche als geheel economisch sterker wordt als marktprijzen worden 
gevraagd, is zeer de vraag. Als gemeenten marktprijzen gaan rekenen voor de huur 
van accommodaties, is het aan de consumenten om dit te gaan betalen. Het is de 
vraag of ze dat doen en daarnaast creëert dit geen extra financiële ruimte voor de 
toekomstbestendigheid van de (georganiseerde) sportsector. Als gemeenten gunstige 
tarieven rekenen voor zowel sportverenigingen als commerciële sportaanbieders, dan 
heeft dit mogelijk een gunstig effect op de investeringsruimte , de sporteconomie en 
op de sportdeelname.

Er zijn indicaties dat de prijs voor sport inelastisch is en dat contributies en 
abonnementen met kleine stappen omhoog kunnen, zodat de sportbranche meer 
investeringsruimte krijgt. Voorwaarde is dan wel dat de huidige bijdrage van 
gemeenten aan de verenigingssport gelijk blijft, anders vormt de prijsverhoging een 
verschuiving van middelen van gemeente naar consument. Ook kijken verenigingen 
naar tarieven van vergelijkbare verenigingen in de omgeving en passen zij ervoor op 
zich niet uit de markt te prijzen. Om prijzen te kunnen verhogen is afstemming nodig 
met meer partijen dan alleen goedkeuring te krijgen van de eigen ALV. 

Stimuleren van ondernemerschap in de sport is een andere richting waarnaar 
onderzoek gedaan zou kunnen worden om meer financiële ruimte in de sport te 
ontwikkelen. In de sportbranche zijn onvoldoende financiële reserves om grote 
investeringen te doen. Ter vergelijking: in veel andere markten is het gewoongoed om 
investeringen in nieuw aanbod te doen via leningen of investeringen van derden, en 
vervolgens het geld voor de afbetaling hiervan terug te verdienen via de consument. 
Het is de vraag of de - met name georganiseerde - sportaanbieders dit op eenzelfde 
manier kunnen en willen doen. 
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