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Abstract 

Contributiemonitor 2017/2018 (2.0) – contributies in de Nederlandse sport 

 

Inleiding 

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

op de agenda is komen te staan. Omdat er weinig systematisch vergaarde informatie beschikbaar is over 

de contributiehoogtes bij sportverenigingen en sportvoorzieningen als zwembaden en ijsbanen, zijn het 

Mulier Instituut en de HAN gestart met de ontwikkeling van een Contributiemonitor. De resultaten van 

de tweede jaargang en waar mogelijk de vergelijking tussen jaren worden gedeeld. Deze empirische 

gegevens dragen bij aan het volgen van de ontwikkelingen in de hoogte van contributies en 

toegangsprijzen in de tijd. 

 

Methode 

Middels deskresearch zijn de contributiegegevens van 2.286 sportverenigingen in vijf verschillende 

sporten in kaart gebracht (voetbal, tennis, korfbal, rugby en basketbal) en toegangsprijzen van 

zwembaden en ijsbanen bemachtigd. Het gaat hierbij om de contributies voor senioren (35), junioren 

(16) en pupillen (8).  

 

Resultaten 

Van deze 5 sporten ligt de contributie bij basketbalvereniging het hoogst, senioren betalen hier 

gemiddeld €260 per jaar, junioren €227 en pupillen €177. Tennis heeft – net als in de vorige meting – 

gemiddeld de laagste contributiehoogte, respectievelijk €143 (toename van 3%), €80 (toename van 3%) 

en €66. De gemiddelde toegangsprijs voor zwembaden en ijsbanen was respectievelijk €4,90 en €7,02. 

Zwembaden met een recreatief gedeelte hanteren gemiddeld een toegangsprijs die 30 procent hoger 

ligt (€5,62 t.o.v. €4,31).  

 

Discussie en conclusie  

Voor de sporten die in kaart zijn gebracht is inzichtelijk gemaakt wat de gemiddelde contributie is.  



Omdat dit seizoen 3 nieuwe sporten in kaart zijn gebracht, komt de monitoring hiervan nog niet goed 

tot zijn recht (één meting per 2 jaar). De ambitie is om de contributiehoogtes jaarlijks in kaart te 

brengen.  
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