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Hoofdstuk 1  
Inleiding 

1.1 Aanleiding  
De gemeenteraad van de gemeente Steenbergen heeft in 2013 
bezuinigingstaakstellingen opgelegd aan de buitensportverenigingen.  
De gemeente heeft sindsdien twee bezuinigingen gerealiseerd ten aanzien van de 
buitensportaccommodaties:  
• Verhogen van de huurtarieven van de buitensportaccommodaties, een 

bezuiniging van in totaal € 27.000.  
• Overdracht van eigendom kleedaccommodaties naar de 

buitensportverenigingen. 
 
Er resteert nog een taakstelling op de buitensport van ongeveer € 162.239. Deze 
taakstelling moet nog verder worden uitgewerkt in voorstellen.  
 
Voordat de resterende taakstelling wordt ingevuld, wil de gemeente Steenbergen 
een objectief oordeel over het effect van de reeds doorgevoerde maatregelen op 
de spankracht van de buitensportverenigingen en de haalbaarheid van de 
resterende taakstelling. 

1.2 Onderzoeksvraag  
Op basis van bovengenoemde aanleiding, luidt de onderzoeksvraag: 
 
Wat is het effect van de reeds doorgevoerde bezuinigingen geweest op de 
financiële gezondheid van de zes buitensportverenigingen in de gemeente 
Steenbergen en kunnen de verenigingen in de toekomst financieel gezond zijn 
wanneer zij geconfronteerd worden met stijgende kosten als gevolg van verdere 
bezuinigingen à € 162.239? 
 
De hoofdvraag van het onderzoek bestaat daarmee uit twee delen: 
1. Wat is het effect geweest van de bezuinigingen in de periode 2013-2015 op 

de gezondheid van de buitensportverenigingen?  
 
2. Wat zijn de (verwachte) effecten van het doorvoeren van verdere 

bezuinigingen op de gezondheid van de buitensportverenigingen? 
 
Deelresultaten van het onderzoek zijn: 
• Inzicht in de huurtarieven voor buitensportverenigingen in relatie tot andere 

financiële gemeentelijke baten/lasten voor verenigingen in omliggende 
gemeenten (benchmark). 

• Een rapport dat een zo goed mogelijk beeld schetst van de gevolgen van de 
doorgevoerde en nog door te voeren bezuinigingen voor de verenigingen als 
gebruikers van buitensportaccommodaties in Steenbergen, bestaande uit een 
kwantitatieve analyse en een kwalitatieve analyse. 
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• Advies over het effect op de (financiële) gezondheid van de 
buitensportverenigingen indien de nog door te voeren bezuinigingen worden 
uitgevoerd. 

 
In dit onderzoek zijn alle buitensportverenigingen in de gemeente Steenbergen 
opgenomen die gebruikmaken van gemeentelijke accommodaties: 
• Voetbalvereniging NVS 
• Voetbalvereniging SC Welberg 
• Voetbalvereniging VV Steenbergen  
• Voetbalvereniging SC Kruisland 
• Voetbalvereniging VV Prinsenland  

(fusieclub in 2015 voortgekomen uit v.v. Dinteloord en R.K.s.v. DIVO) 
• Omnivereniging Diomedon  

(buitensport betreft Atletiek en survival) 

1.3 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt de opzet van het onderzoek uiteengezet. We beschrijven hier 
bondig hoe de onderzoeksvragen worden beantwoord. In hoofdstuk 3 worden 
landelijk beschikbare cijfers gepresenteerd over de kosten van sport. Ook wordt 
hier de benchmark met de kenmerken van accommodaties in de gemeenten 
Woensdrecht en Moerdijk weergegeven. In hoofdstuk 4 vindt u de belangrijkste 
kenmerken van de buitensportverenigingen die in dit onderzoek zijn opgenomen. 
Daar worden ook de gevolgen van de bezuinigingen in de periode 2013-2015 
weergegeven. In hoofdstuk 5 worden de verwachte gevolgen geanalyseerd 
wanneer de resterende taakstelling doorgevoerd wordt. In hoofdstuk 6 vindt u 
tenslotte de conclusies en het antwoord op de hoofdvraag.  
 



DE SPANKRACHT VAN BUITENSPORTVERENIGINGEN   

 

3/28 

Hoofdstuk 2  
Onderzoeksopzet  

2.1 Onderzoeksmethoden   
Om de hoofdvraag te beantwoorden combineren we kwantitatieve en kwalitatieve 
informatie. Deze informatie is verzameld bij de gemeente Steenbergen en de 
regiogemeenten Woensdrecht en Moerdijk. Daarnaast is informatie opgehaald bij 
de zes buitensportverenigingen tijdens interviews en uit jaarverslagen. 

2.2 Dataverzameling  
Kwalitatieve dataverzameling 
De gemeente Steenbergen heeft uitgebreide bestanden aangeleverd met de totale 
begrote en gerealiseerde accommodatiekosten voor de sportparken in de 
onderzoeksperiode 2012-2017. Daarnaast zijn alle buitensportverenigingen 
telefonisch benaderd. Zij hebben per e-mail een format ontvangen voor het 
aanleveren van de ledenaantallen en contributieontwikkeling voor de periode  
2012-2015. Ook hebben de verenigingen de financiële jaarverslagen en/of 
exploitatierekeningen over deze periode aangeleverd.  

Interviews met verenigingen 
De kwalitatieve dataverzameling bestond uit interviews die zijn afgenomen bij 
bestuurders van de zes buitensportverenigingen. In het gesprek met de 
sportverenigingen zijn de volgende zaken besproken: 
• de mogelijkheden voor het genereren van extra inkomsten; 
• de beschikbaarheid van vrijwilligers en de ontwikkeling daarin; 
• de financiële positie van de vereniging; 
• de ontwikkelingen in leden (groei/afname). 
 
De gespreksleidraad voor de gesprekken met de verenigingen is opgenomen als 
bijlage.  

Benchmark 
De tarieven voor de buitensportaccommodaties in de gemeente Steenbergen zijn 
vergeleken met de tarieven in de gemeenten Woensdrecht en Moerdijk.              
De volgende gegevens zijn daarbij opgevraagd: 
• aantal gemeentelijke accommodaties; 
• eigendomssituatie van de buitensportaccommodaties; 
• verdeling onderhoudstaken over verenigingen/gemeenten. 
 
Daarnaast zijn beleidsmedewerkers van deze gemeenten telefonisch geïnterviewd 
om de cijfers in de juiste context te plaatsen.  

2.3 Opzet van de analyse  
Gevolgen bezuinigingen 2013-heden  
Voor het beantwoorden van het eerste deel van de onderzoeksvraag zijn per 
vereniging de huurbedragen voor de sportaccommodatie per jaar op een rij gezet. 
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Daarbij hebben we het ledenaantal en de contributie voor dezelfde jaren 
uiteengezet. In de gesprekken met de besturen van de verenigingen zijn deze 
cijfers van de nodige context voorzien. Zo zijn de gevolgen voor de verenigingen 
van de bezuinigingen (zoals besloten in 2013) tot op heden inzichtelijk gemaakt. 
De resultaten hiervan worden weergegeven in hoofdstuk 4.  
 
Verwachte gevolgen verdere bezuinigingen in de toekomst 
Voor het beantwoorden van het tweede deel van de vraag is berekend met welk 
bedrag de kosten voor het gebruik van de accommodaties voor de verenigingen 
zullen stijgen wanneer de resterende taakstelling aan de verenigingen wordt 
doorbelast. 
 
In 2013 is vastgesteld dat de totale lasten van de sportaccommodaties voor 50% 
moeten worden doorbelast aan de buitensportverenigingen. De hoogte van deze 
taakstelling is € 240.000. De gemeente heeft de kosten per sportpark in beeld 
gebracht en heeft hierover akkoord bereikt met de verenigingen. Dit overzicht is 
ook toegevoegd als bijlage bij het raadbesluit aangaande de overdracht van de 
kleedlokalen op 22 oktober 2015.  
Om de nu resterende taakstelling van € 162.239 te verdelen over de verenigingen 
zijn wij uitgegaan van dezelfde verdeling die toen met de verenigingen is 
overeengekomen.  
  
Aanvullend is in de gesprekken met de bestuurders van verenigingen gevraagd 
wat de verwachte gevolgen voor hun vereniging zijn bij een stijging van de 
accommodatiekosten. Zodoende zijn de cijfers aangevuld met kwalitatieve 
informatie.  
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Hoofdstuk 3  
Benchmark  
Belang van de benchmark voor het onderzoek 
Het is lastig om vanuit een benchmark data te verkrijgen die één-op-één vergelijkbaar zijn, 
omdat iedere gemeente andere afspraken heeft rondom beheer, onderhoud en tarieven 
(en daarmee directe en indirecte compensaties, als onderhoudsbijdragen en/of subsidies). 
Voor deze benchmark is gekozen voor een vergelijking met de nabijgelegen gemeenten 
Woensdrecht en Moerdijk. De waarde van de benchmark is indicatief. Het geeft een beeld 
van de hoogte van de tarieven in Steenbergen in vergelijking met nabijgelegen 
gemeenten. Zo veel mogelijk is getracht meer waarde aan deze vergelijking te geven door 
de directe en indirecte compensaties en afspraken in beheer en onderhoud te achterhalen. 
 
Er is met de gemeenten uit de benchmark gesproken om meer informatie te verkrijgen (het 
verhaal achter de cijfers), om de cijfers in de vergelijking beter te kunnen duiden en om 
gemeenten beter met elkaar te kunnen vergelijken. Er is gebleken dat er per gemeente 
veel uitzonderingen zijn op de algemene stelregels rondom onderhoud en tarieven. We 
hebben ons derhalve beperkt tot de meest algemene data die voorhanden zijn. Deze data 
geven echter wel inzicht in hoe er in nabijgelegen gemeenten omgegaan wordt met de 
kosten van sportaccommodaties. 

3.1 Landelijke cijfers bezuinigingen 
In 2013 heeft het Mulier Instituut in opdracht van het Ministerie van VWS een 
onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van de recessie voor de sport. Uit het 
onderzoek is onder andere het volgende gebleken: 
• 93% van alle gemeenten in Nederland heeft bezuinigd of gaat bezuinigen op 

sport. Sport is daarbij niet harder getroffen dan andere beleidsterreinen, maar 
in veel gevallen juist ontzien. 

• De bezuinigingen worden in de meeste gevallen doorgevoerd op 
accommodatiekosten en subsidies. De bezuiniging wordt op deze manier in 
veel gevallen bij de gebruiker neergelegd en daarmee wordt sporten voor de 
burger in de meeste gevallen duurder. 

• Burgers geven aan niet snel te stoppen met sporten door de 
kostenverhogingen; 7% van de bevolking heeft bezuinigd op sport. 3% tot 4% 
geeft aan het lidmaatschap opgezegd te hebben vanwege de bezuinigingen. 

• Sportverenigingen houden zich tot 2013 nog goed staande, ondanks de 
kostenverhogingen als gevolg van de bezuinigingen. De sportverenigingen 
geven echter wel aan zorgen te hebben voor de toekomst, met als 
belangrijkste redenen: de verhoging van de tarieven en de afname van 
inkomsten. 

• 90% van de gemeenten spreekt uit dat sport in de toekomst duurder wordt 
voor de burger. Aangezien verenigingen kostenverhogingen niet meer kunnen 
dragen, lijkt het onvermijdelijk dat er contributieverhogingen worden 
doorgevoerd. 

• In de collegeperiode 2010-2014 heeft 32% van de gemeenten de tarieven voor 
verenigingen verhoogd. 26% van de gemeenten heeft bezuinigd op 
onderhoud. 
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• Voor de collegeperiode 2014-2018 verwacht 49% van de gemeenten de 
tarieven te verhogen en 40% verwacht een andere beheersvorm door te 
voeren. 

• Eén op de drie gemeenten heeft de tarieven met meer dan de gebruikelijke 
jaarlijkse indexering verhoogd. Daarbij gaat het overwegend om een 
additionele verhoging van minimaal 5% bovenop de standaardindexering.      
De helft van de gemeenten heeft zich beperkt tot enkel de indexering als 
tariefsverhoging. 

• 45% van de gemeenten verwacht de komende collegeperiode (2014-2018) de 
tarieven met meer dan de indexering te verhogen. 40% van de gemeenten 
geeft aan in deze collegeperiode (2014-2018) de tariefsverhoging te kunnen 
beperken tot enkel de indexering. 

• Een diepere analyse heeft uitgewezen dat gemeenten die de tarieven met 
meer dan de indexering hebben verhoogd, de tarieven verhoogd hebben met 
gemiddeld 25%. In veel gevallen heeft dit geleid tot een verdubbeling van de 
tarieven. 

 
Het CBS heeft data uit 2012 beschikbaar over de exploitatie van 
sportverenigingen. Hieruit blijkt dat de belangrijkste bronnen van inkomsten voor 
voetbalverenigingen de contributie zijn, en de inkomsten uit de kantine, gevolgd 
door zaken als sponsoring en extra acties.  

3.2 Landelijke cijfers kosten voor de sporter   
Er zijn geen vrij toegankelijke benchmarkdata over de hoogte van contributies in 
de sport. Er zijn de afgelopen jaren wel verschillende cijfers gepresenteerd over 
de kosten van sport voor de individuele sporter. Uit de ING Budgetbarometer van 
juni 2014 bleek dat sporters gemiddeld € 230 per jaar betalen, waarvan € 120 aan 
kleding en overige attributen.  
 
Voor wat betreft voetbal blijkt uit het Nibud budgethandboek 2014 dat een 
volwassene gemiddeld € 216 contributie per jaar betaalt. Voor kinderen is dit 
bedrag € 156 per jaar. Daarbij moet worden opgemerkt dat de contributie in de 
Randstand aanmerkelijk hoger ligt dan daarbuiten.  
 
Omroep Fryslân en de Leeuwarder Courant hebben in 2015-2016 een onderzoek 
verricht naar de contributie van 169 voetbalverenigingen in Friesland. Onder deze 
verenigingen bedroeg de gemiddelde contributie voor senioren € 170.  
Van de 169 verenigingen wordt er bij 35 een bedrag van € 200 of meer aan 
contributie betaald, en bij vijftien verenigingen een bedrag van € 130 of minder.  

3.3 Benchmark gemeenten in de regio 
In de volgende tabel worden buitensportaccommodaties in de gemeente 
Steenbergen op een aantal onderdelen vergeleken met de gemeente 
Woensdrecht en de gemeente Moerdijk.  
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Tabel 1   Benchmark gemeentelijke buitensportaccommodaties in de regio 
  Steenbergen Woensdrecht Moerdijk 

Aantal velden       

Voetbalvelden     
 

     kunstgrasvelden  6 kunstgrasvelden  2 kunstgrasvelden  3,5 kunstgrasveld  

     natuurvelden 8 wedstrijdvelden  6 wedstrijdvelden  20 wedstrijdvelden 

     trainingsvelden 3,2 oefenvelden 5 trainingsvelden 8,7 (3 Wetra)  

Atletiekbanen  1 atletiekbaan  - 1 atletiekbaan,  

  
    1300 meter baan in 

kunstgrasveld 
Tarieven 2016 
per veld, per jaar 

Op huurbasis per 
jaar 

  Onderhouds-
vergoeding per jaar 

Voetbalvelden       

     kunstgrasveld € 3.145,11  € 3.690,- € 5.328,34  

     natuurveld € 1.682,18  € 1.795,- € 1.214,44  

    oefenhoek/trainingsveld € 751,26  € 1.795,- € 1.821,66 (wetra) 
Atletiekbaan € 2.879,27   - € 4.250,53  

Survivalveld € 2.509,25   - -  

Wie doet groot 
onderhoud? 

      

Voetbalveld       

     kunstgrasveld gemeente gemeente gemeente 

     natuurgrasveld  gemeente  gemeente gemeente 

    oefenhoek/trainingsveld  gemeente  gemeente gemeente 

Atletiekbanen gemeente - gemeente 

Survivalveld gemeente - - 

Wie is eigenaar?        

Grond onder velden  gemeente  gemeente gemeente  

Velden  gemeente  gemeente gemeente  

Kleedlokalen verenigingen  gemeente gemeente/vereniging 

Overige opstallen   verenigingen    gemeente vereniging 
 
Opmerkingen bij tabel 1: 
• In de gemeente Steenbergen betalen drie verenigingen voor het kunstgrasveld 

50% van de exploitatielasten. Zij betalen daarom ook maar 50% van de huur. 
Meer hierover in hoofdstuk 5.2. 

• In Steenbergen zijn er geen volledige trainingsvelden, maar wordt gesproken 
van een oefenhoek.  

• In de gemeente Moerdijk is men in 2011 gestart met de onderhoudsbijdragen 
die verenigingen betalen. Het onderhoud aan de velden wordt in opdracht van 
de gemeente door een externe partij gedaan.  

• Het groenonderhoud aan de sportparken in Moerdijk wordt verricht door de 
verenigingen, welke hiervoor een bijdrage ontvangen van de gemeente. 

• De kleedlokalen in Moerdijk zijn vrijwel allemaal van de verenigingen. Op drie 
complexen staan nog kleedaccommodaties van de gemeente.  
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• In de gemeente Woensdrecht betalen de verenigingen per jaar € 400 voor een 
kleedkamer.  
 

In vergelijking met Woensdrecht en Moerdijk zijn in Steenbergen de tarieven voor 
het gebruik van sportaccommodaties iets lager. Alleen in Moerdijk liggen de 
tarieven voor een wedstrijdveld lager dan in Steenbergen.  
 
De verdeling van onderhoudstaken tussen gemeenten en verenigingen zijn in de 
drie gemeenten vergelijkbaar.  
 
Het eigendom van de accommodatie is vergelijkbaar in de drie gemeenten.  
De grond en de velden zijn van de gemeente. Alleen in Steenbergen zijn alle 
kleedlokalen overgedragen aan de verenigingen.  
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Hoofdstuk 4  
Terugblik: de periode 2013-2016 

4.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk vormt de basis voor de beantwoording van het eerste deel van de 
hoofdvraag: ‘Wat is het effect geweest van de bezuinigingen in de periode  
2013-2015 op de gezondheid van de buitensportverenigingen?’  
We doen dit op basis van cijfers, aangevuld met kwalitatieve gegevens uit 
gesprekken. Per buitensportvereniging geven wij de belangrijkste kenmerken weer 
over de periode 2013-2016. Hierbij wordt onder meer ingegaan op het 
ledenaantal, de hoogte van de contributies en de huursommen voor de 
sportvelden waar men gebruik van maakt. Daarnaast bespreken we het financieel 
resultaat in recente jaren en geven we de opbouw van de financiële baten van de 
verenigingen weer. Wij sluiten het hoofdstuk af met opmerkingen van de 
bestuurders van de verenigingen.  
 
De cijfers over de ledenaantallen, hoogte van de contributie en de opbouw van de 
financiële baten hebben wij verkregen van de verenigingen. De cijfers betreffende 
de huurbedragen zijn aangeleverd door de ambtelijke organisatie van de 
gemeente Steenbergen.  

4.2 Voetbal Vereniging Prinsenland 
V.v. Prinsenland is een fusievereniging (2015) van v.v. Dinteloord en R.K.s.v. 
DIVO. De vereniging speelt op sportpark Molenkreek in Dinteloord.  
 
Het voormalig bestuur van DIVO heeft geen ledenaantallen en 
contributiebedragen aan kunnen leveren over de periode voor de fusie. De cijfers 
van v.v. Dinteloord zijn wel aangeleverd.  
 
 
Tabel 2  Ledenaantallen v.v. Prinsenland  
 v.v. Dinteloord v.v. Prinsenland 
Categorieën leden 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Senior 89 90 91 140 
Jeugd 147 148 150 236 
Niet-spelend 70 70 69 117 

Totaal 306 308 310 493* 
     

*Dit is het totaal aantal leden van de nieuwe fusievereniging  
 

Het ledenaantal van de vereniging is redelijk constant. Na de fusie hebben een 
aantal niet-spelende leden de club verlaten.  
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Tabel 3  Contributie v.v. Prinsenland  
 v.v. Dinteloord v.v. Prinsenland 

Categorieën leden  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Senior € 124,00 € 124,00 € 136,00 € 178,00 
Jeugd € 90,00 € 90,00 € 110,00 € 134,00 
Niet-spelend € 62,00 € 62,00 € 62,00 € 40,00 

 
Na de fusie in 2015 is de contributie aanzienlijk verhoogd. Dit heeft niet geleid tot 
afname van leden, mede door de belofte van een financieel gezonde vereniging 
van het bestuur. 
 
V.v. Prinsenland betaalt jaarlijks de volgende bedragen voor de huur van de 
sportvelden. 
 
Tabel 4  Huurbedragen v.v. Prinsenland  
 v.v. Dinteloord 

v.v. 
Prinsenland 

Onderdelen accommodatie 2013 2014 2015 2016 
Velden en kleedlokalen  € 2.485,24 € 6.720,68 € 6.787,88 € 13.260,25 

Bijdrage kunstgrasveld  - - - - 

Totaalbedrag € 2.485,24 € 6.720,68 € 6.787,88 € 13.260,25 

     

 R.K.s.v. Divo  

Onderdelen accommodatie   

Velden en kleedlokalen  € 2.485,24 € 6.728,28 € 6.341,06 n.v.t. 

Bijdrage kunstgrasveld  - - - n.v.t. 

Totaalbedrag € 2.485,24 € 6.728,28 € 6.341,06 n.v.t. 

 
V.v. Prinsenland maakt momenteel gebruik van twee wedstrijdvelden van 
natuurgras, twee kunstgrasvelden, twee halve oefenvelden en twaalf kleedlokalen. 
Een aantal kleedkamers en de oude kantine worden momenteel verkocht. 
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Figuur 1   Opbouw omzet v.v. Prinsenland 2015-2016 

 
 
De belangrijkste bron van inkomsten voor de vereniging is de sportkantine. 
Het bestuur van de vereniging geeft aan dat de vereniging dit jaar weer zwarte 
cijfers schrijft, na een aantal jaren een negatief resultaat te hebben geboekt.  

4.3 NVS 
NVS (Nieuw Vossemeerse Sportvereniging) is een sportvereniging die bestaat 
sinds 1945. De vereniging speelt op sportpark De Danen in Nieuw Vossemeer.  
 
Tabel 5   Ledenaantallen NVS   
Categorieën leden 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Senior 70 79 84 95 
Jeugd 138 137 129 139 
Niet-spelend 88 90 84 83 
Totaal 296 306 297 317 

 
Het ledenaantal van NVS is de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven. Met 
dispensatie voor een klein aantal spelers komen de teams ieder jaar weer vol.     
De verwachting vanuit het bestuur is dat het ledenaantal zal dalen vanwege de 
effecten van de krimpregio. 
 
Tabel 6  Contributie NVS 
Categorieën leden 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Senior  € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 132,00 

Senior, 7 tegen 7  Vanaf 2015 Vanaf 2015 Vanaf 2015 € 75,00 
Jeugd, 1e gezinslid € 66,00 € 66,00 € 66,00 € 73,00 
Jeugd, 2e ev 
gezinslid 

€ 40,00 € 40,00 € 40,00 € 44,00 

Niet-spelend € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 33,00 

 
De contributie is in het seizoen 2015-2016 met 10% verhoogd. Dit werd unaniem 
geaccepteerd tijdens de algemene ledenvergadering, vanwege de extra kosten 
door de komst van kunstgras.  
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Tabel 7   Huurbedragen NVS  
Onderdelen accommodatie 2013 2014 2015 2016 

Velden en kleedlokalen  € 2.072,92 € 5.343,99 € 5.093,95 € 4.715,74 
Bijdrage kunstgrasveld* - - € 1.875,00 € 3.787,50 
Totaalbedrag € 2.072,92 € 5.343,99 € 6.968,95 € 8.503,24 

* (in 2014 is in sportpark De Danen een kunstgrasveld aangelegd, NVS betaalt 50% van de 
exploitatiekosten van het veld en daarom ook maar 50% van het huurbedrag) 
 
NVS maakt momenteel gebruik van één wedstrijdveld van natuurgras, één 
kunstgrasveld, een zesde oefenveld en zes kleedlokalen. 
 
Figuur 2  Opbouw omzet NVS 2015-2016 

 
 
De belangrijkste bron van inkomsten voor de vereniging is de kantine. De 
resultaten van de boekjaren 2012-2013-2014-2015 zijn allen positief. Wel heeft de 
vereniging een trainingsveld afgestoten in verband met de bezuinigingen.  

4.4 SC Welberg 
SC Welberg (Sportclub Welberg) is een sportvereniging die bestaat sinds 1945. 
De vereniging speelt sinds 2014 op het nieuwe sportpark ’t Zandbaantje in 
Welberg.  
 
Tabel 8   Ledenaantallen SC Welberg  
Categorieën leden 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Senior 90 108 117 112 
Jeugd 168 202 225 247 
Niet-spelend 66 68 68 68 
Totaal 324 378 410 427 

 
Het ledenaantal van de vereniging is vanaf 2012 stijgend. Met name in de jeugd, 
en dan vooral het meisjesvoetbal, ziet de vereniging een sterke stijging van de 
leden. Er is voor de vereniging geen ruimte om te groeien in aantal teams 
vanwege de capaciteit van de velden. 
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Tabel 9   Contributie SC Welberg  
Categorieën leden 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Senior  € 110,00 € 110,00 € 110,00 € 110,00 

Junior € 67,50 € 67,50 € 67,50 € 67,50 
Zaalvoetbal € 92,50 € 92,50 € 0 € 0 
Niet-spelend € 0 € 0 € 0 € 0 

 
De contributie is de afgelopen jaren niet verhoogd. Het bestuur overweegt een 
uitbouw in verband met een tekort aan gebouwenruimte. Dit zal resulteren in een 
verhoging van de contributie. 
 
Tabel 10  Huurbedragen SC Welberg 
Onderdelen accommodatie 2013 2014 2015 2016 

Velden en kleedlokalen  € 1.830,29 € 4.732,17 € 4.779,49 € 4.827,29 
Bijdrage kunstgrasveld  - - - - 
Totaalbedrag € 1.830,29 € 4.732,17 € 4.779,49 € 4.827,29 

 

SC Welberg maakt momenteel gebruik van één wedstrijdveld van natuurgras en 
één kunstgrasveld. 
 
Figuur 3  Opbouw omzet SC Welberg 2014-2015 

 
 
De belangrijkste bron van inkomsten voor de vereniging is de kantine.  
De boekjaren 2012-2013-2014-2015 geven allen een positief resultaat weer.  
De begroting voor 2015-2016 is tevens positief. 

4.5 Voetbal Vereniging Steenbergen 
V.V. Steenbergen (Voetbal Vereniging Steenbergen) is een sportvereniging die 
bestaat sinds 1933. De vereniging speelt op sportpark Seringenlaan in 
Steenbergen.  
 
Tabel 11   Ledenaantallen V.V. Steenbergen 
Categorieën leden 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Senior 109 128 144 160 
Jeugd 320 301 274 269 
Niet-spelend 103 82 73 79 
Totaal 532 511 491 508 
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Het ledenaantal van de vereniging schommelt rond de 500 leden. De vereniging 
verwacht geen wijzigingen in het aantal leden voor de komende periode.  
 
Tabel 12  Contributie V.V. Steenbergen  
Categorieën leden 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Senior  € 154,00 € 157,00 € 160,00 € 163,00 

Veteranen € 76,00 € 78,00 € 80,00 € 82,00 

Pupil € 102,00 € 104,00 € 106,00 € 109,00 

Junior € 127,00 € 130,00 € 133,00 € 136,00 
Niet-spelend € 0 € 0 € 0 € 0 

 
De contributies zijn jaarlijks lichtelijk verhoogd. De contributieverhoging van enkele 
procenten leidde afgelopen jaren tot discussie onder leden.  
 
Tabel 13  Huurbedragen V.V. Steenbergen  

Onderdelen accommodatie 2013 2014 2015 2016 

Velden en kleedlokalen  € 3.718,69 € 9.296,45 € 8.892,22 € 8.981,16 
Bijdrage kunstgrasveld*  - € 1875 € 3.787,50 € 5.719,13 
Totaalbedrag € 3.718,69 € 11.171,45 € 12.679,72 € 14.700,29 

* (in 2014 is op sportpark Seringenlaan een kunstgrasveld aangelegd, V.V. Steenbergen betaalt 50% 
van de exploitatiekosten van het veld en daarom 50% van het huurbedrag) 
 
V.V. Steenbergen maakt momenteel gebruik van drie wedstrijdvelden van 
natuurgras, één oefenveld, één kunstgrasveld en zeven kleedlokalen.  
 
Figuur 4  Opbouw omzet V.V. Steenbergen 2014-2015* 

 
* Het beheer van de kantine in een aparte stichting ondergebracht. De financiële informatie daarvan 
niet beschikbaar is gemaakt door stichting.   
 
De belangrijkste bron van inkomsten voor V.V. Steenbergen is de contributie. De 
cijfers van de boekjaren 2012-2013-2014-2015 geven allen een positief resultaat 
weer. De begroting voor 2015-2016 is tevens positief.  

4.6 Sportclub Kruisland 
SC Kruisland (Sportclub Kruisland) is een sportvereniging die bestaat sinds 1956. 
De vereniging speelt op sportpark ’t Hoogje in Steenbergen. 
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Tabel 14   Ledenaantallen SC Kruisland 
Categorieën leden 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Senior 91 104 99 124 
Jeugd 119 87 74 82 
Niet-spelend 50 59 59 58 
Totaal 260 250 232 264 

 
Het ledenaantal van de vereniging schommelt rond de 250 leden. De vereniging 
staat voor een uitdaging met het aantrekken en behouden van voldoende spelers 
uit het dorp. Waar nodig kan aangevuld worden met spelers uit de regio. 
Afgelopen seizoen verliest de vereniging een volledig seniorenteam. 
 
Tabel 15  Contributie SC Kruisland 
Categorieën leden 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Senior  € 156,00 € 156,00 € 166,00 € 166,00 

Junior € 112,00 € 112,00 € 122,00 € 122,00 
Niet-spelend € 156,00 € 156,00 € 166,00 € 166,00 

 
Recentelijk is de contributie verhoogd, dit was niet meer dan een indexering. 
Hiervoor is begrip onder de leden. 
 
Tabel 16   Huurbedragen SC Kruisland 
Onderdelen accommodatie 2013 2014 2015 2016 

Velden en kleedlokalen  € 1.902,06 € 4.900,03 € 4.912,87 € 4.888,92 
Bijdrage kunstgrasveld * - - € 1.875,00 € 3.787,50 
Totaalbedrag € 1.902,06 € 4.900,03 € 6.787,87 € 8.676,42 

* (in 2015 is in sportpark ’t Hoogje een kunstgrasveld aangelegd, SC Kruisland betaalt 50% van de 
exploitatiekosten van het veld en daarom 50% van het huurbedrag) 
 
Figuur 5  Opbouw omzet SC Kruisland 2014-2015 

 
 
De belangrijkste bron van inkomsten voor de vereniging is de kantine. Recentelijk 
heeft het bestuur van de vereniging mandaat van de leden verkregen voor het 
verhogen van de prijzen in de kantine.  
De cijfers van de boekjaren 2012-2013-2014-2015 geven wisselend positieve en 
negatieve exploitatieresultaten weer. De begroting voor 2015-2016 is licht 
negatief.  
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4.7 Sportvereniging Diomedon 
Sportvereniging Diomedon is een omnisportvereniging die bestaat sinds 1933.  
De atletiektak en de survivalvereniging maken gebruik van het sportpark aan de 
Seringenlaan in Steenbergen. De vereniging heeft recentelijk met eigen middelen 
een nieuw clubgebouw verworven.  
 
Tabel 17  Ledenaantallen SV Diomedon 
Categorieën leden 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Senior 234 230 237 231 
Jeugd 119 139 151 141 
Niet-spelend 45 42 38 38 
Totaal 398 411 426 410 

 
Het ledenaantal van de vereniging schommelt rond de 400 leden. Over de jaren 
zijn meer leden in de survivalgroepen gekomen en is het aantal leden van de 
trimgroep afgenomen. 
 
Tabel 18  Contributie SV Diomedon 
Categorieën leden 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Senior  € 144,00 € 162,00 € 162,00 € 162,00 

Junior € 105,00 € 114,00 € 132,00 € 132,00 
Niet-spelend € 0 € 0 € 0 € 0 

 
De contributieverhoging van 2012-2013 heeft voornamelijk plaatsgevonden 
vanwege de reservering voor de kosten van het nieuwe clubgebouw. 
 
Tabel 19  Huurbedragen SV Diomedon 
Onderdelen accommodatie 2013 2014 2015 2016 

Atletiekbaan, survivalterrein 
en kleedlokalen  

€ 3.741,44 € 5.577,90 € 5.633,70 € 5.690,03 

Totaalbedrag € 3.741,44 € 5.577,90 € 5.633,70 € 5.690,03 

 
Figuur 6  Opbouw omzet SC Diomedon 2014-2015 

 
 
De vereniging heeft geen sponsoring en geen eigen kantine. De resultaten van de 
boekjaren 2012-2013-2014-2015 zijn allen positief. De begroting voor 2015-2016 
is tevens positief.  
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4.8 Gesprekken met verenigingen 
Naast de cijfers die de verenigingen hebben aangeleverd, is ook met de besturen 
van alle verenigingen gesproken. De gespreksleidraad voor de gesprekken is 
bijgevoegd als bijlage. Onderstaand worden de hoofdlijnen uit deze gesprekken 
weergegeven. 
 
Bezuiniging 2013 (verhoging tarief 2014) geen gevolgen voor contributie 
Alle verenigingen hebben de verhoging van het huurbedrag voor de 
accommodatie in 2014 kunnen opvangen zonder verhoging van de contributie. Dit 
was mogelijk door een bedrag terug te verdienen middels zelfwerkzaamheid op 
het sportpark. Alle verenigingen hebben hier gebruik van gemaakt.  
 
Besparen van kosten 
Verenigingen hebben de afgelopen jaren actief gezocht naar mogelijkheden om de 
kosten in de exploitatie terug te brengen. Voorbeelden hiervan zijn het naar 
beneden bijstellen van de vergoeding van een trainer, het niet langer uitkeren van 
(reis-)vergoedingen voor spelers of bezuinigen op klein onderhoud. Een 
vereniging heeft een trainingsveld afgestoten om kosten te besparen. Tevens 
geven de voetbalverenigingen aan dat de kosten voor de bijdragen aan de 
voetbalbond zijn toegenomen over deze periode.  
 
Verhogen van inkomsten  
De bestuurders van verenigingen geven aan dat zij zoeken naar mogelijkheden 
om de inkomsten voor de verenigingen te vergroten. Als voorbeelden worden 
toernooien, jeugdkampen, trainingen en cursussen genoemd. Extra inkomsten op 
deze activiteiten lopen voor verenigingen ook deels via de kantine, waar met deze 
extra activiteiten meer omzet wordt gegenereerd.  
 
Verenigingen doen mee aan initiatieven zoals de Clubkas Campagne en de Grote 
Clubactie. Verder initiëren verenigingen zelf nog kleine acties om extra inkomsten 
te genereren. Een vereniging vergroot de inkomsten met het ophalen van oud 
papier in de regio.  
 
Wat betreft sponsoring geven bestuurders aan dat zij de afgelopen jaren de 
inkomsten eerder zien afnemen dan toenemen. Twee verenigingen weten op 
moment van schrijven nog niet of zij komend seizoen een hoofdsponsor hebben, 
en voor welk bedrag dat zal zijn.  
 
Vrijwilligersbestand voldoende groot maar krimpend 
Uit de gesprekken met de verenigingen komt naar voren dat er voldoende 
vrijwilligers zijn om alle functies en taken binnen de vereniging te vervullen. 
Daarbij geven de verenigingen wel aan dat er de afgelopen jaren niet veel nieuwe 
vrijwilligers instromen. Daarmee is een kleiner wordende groep vrijwilligers 
verantwoordelijk geworden voor meer taken. De zelfwerkzaamheid aan het park 
wordt nu bij alle verenigingen verricht door een vaste ploeg van zes tot twaalf 
oudere vrijwilligers.  
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De ontwikkelingen in de bekostiging van de sportaccommodaties en het eigendom 
en onderhoud daarvan, vragen een toenemende professionalisering van het kader 
van de vereniging. Deze doorontwikkeling is volgens een aantal bestuurders de 
afgelopen jaren ingezet, maar nog niet afgerond.  
 
Kunstgras  
Drie verenigingen (v.v. Dinteloord, v.v. Divo en SC Welberg) beschikten in 2014 
reeds over kunstgrasvelden. Drie andere verenigingen (NSV, V.V. Steenbergen en 
SC Kruisland) die destijds niet beschikten over kunstgrasvelden, gingen voor de 
door hen gewenste kunstgrasvelden conform de nieuwe afspraken betalen, te 
weten 50% van de exploitatie van het kunstgrasveld en 50% van het huurbedrag.  
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Hoofdstuk 5  
Verwachte gevolgen resterende taakstelling 

5.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk vormt de basis voor het beantwoorden van het tweede deel van de 
hoofdvraag: ‘Wat zijn de (verwachtte) effecten van het doorvoeren van verdere 
bezuinigingen op de gezondheid van de buitensportverenigingen?’ 
In dit hoofdstuk brengen wij in kaart met welke bedragen de kosten voor de 
accommodatie van de sportverenigingen zullen stijgen indien de resterende 
taakstelling wordt doorgevoerd. Aanvullend brengen we in kaart wat de gevolgen 
zijn van het doorbelasten van 50% van de exploitatiekosten van kunstgrasvelden 
aan een drietal verenigingen. De cijfers worden aangevuld met de kwalitatieve 
informatie uit de gesprekken met de bestuurders van de verenigingen. 
 
Berekening resterende taakstelling per vereniging  
In 2013 is vastgesteld dat de totale lasten van de sportaccommodaties voor 50% 
moeten worden doorbelast aan de buitensportverenigingen. Deze taakstelling 
bedraagt € 240.000. De gemeente heeft in 2014 de kosten per sportpark in beeld 
gebracht en heeft hierover akkoord bereikt met de verenigingen. Om de nu 
resterende taakstelling van € 162.239 te verdelen over de verenigingen zijn wij 
uitgegaan van dezelfde verdeling die toen met de verenigingen is 
overeengekomen.  
 
Van de oorspronkelijke taakstelling van € 240.000 resteert nog een bedrag van  
€ 162.239. Om deze resterende taakstelling te verdelen over de 
buitensportverenigingen, zijn wij uitgegaan van dezelfde relatieve verdeling 
(verdeelsleutel) zoals die tussen de gemeente en verenigingen in 2014 
overeengekomen is. De resterende taakstelling van € 162.239 is dus volgens 
dezelfde verhoudingen verdeeld over de verenigingen. 
 
Berekening resterende taakstelling per betalend lid 
Naast het berekenen van het bedrag per vereniging, maken we ook inzichtelijk 
hoeveel de kosten voor het gebruik van de accommodatie stijgen per lid van de 
vereniging. Wij doen dat voor alle leden van de vereniging, en daarnaast ook voor 
de betalende leden. In verenigingen zijn er niet-spelende of ‘stille’ leden. Zij 
sporten niet (meer), maar zijn bijvoorbeeld wel actief als vrijwilliger (bestuurslid, 
trainer, begeleider, onderhoudsploeg, et cetera.). Doorgaans vragen verenigingen 
deze leden echter wel een (beperkte) financiële bijdrage voor het lidmaatschap. 
Wij maken dit onderscheid dus ook in ons overzicht.  

5.2 Stijging van kosten bij realiseren taakstelling  
In tabel 20 is weergegeven met welk bedrag de kosten voor het gebruik van de 
sportaccommodatie zullen stijgen wanneer het resterende bedrag van de 
taakstelling wordt doorbelast aan de verenigingen. Dit bedrag is in de tabel 
weergegeven per vereniging en ook per (betalend) lid van de vereniging.   



DE SPANKRACHT VAN BUITENSPORTVERENIGINGEN   

 

20/28 

Tabel 20  Stijging kosten accommodatie bij realiseren taakstelling 
 

Vereniging  
Stijging 
kosten  

   vereniging 

Aantal 
leden 2016  

Aantal 
betalende 
leden 2016  

Stijging per 
lid  

 

Stijging per 
betalend lid  

 

vv Prinsenland 
€ 58.411,95* 

 
493 

 
493 € 118,48 

 
€ 118,48 

 

NVS** 
€ 20.142,11 

 
317 

 
317 € 63,54 

 
€ 63,54 

 

SC Welberg 
€ 14.972,16 

 
427 

 
359 € 35,06 

 
€ 41,71 

 
vv 
Steenbergen** 

€ 35.206,18 
 

508 
 

429 € 69,30 € 82,07 
 

Sc Kruisland** 
€ 19.362,40 

 
264 

 
264 € 73,34 

 
€ 73,34 

 

SV Diomedon 
€ 14.144,20 

 
410 

 
375 € 34,50 

 
€ 37,72 

 
Totaal € 162.239,00 2419 2237 - - 

* vv Prinsenland is bezig met het afstoten van een deel van de accommodatie waarmee dit bedrag 
verlaagd kan worden. Op het moment van schrijven is dit nog niet gerealiseerd. 
** voor deze verenigingen geldt dat zij momenteel ‘ingroeien’ naar de 50% exploitatielasten voor het 
kunstgrasveld.  
 
Aanvullende kosten van 50% exploitatie van kunstgrasvelden 
Voor drie verenigingen geldt dat de kosten voor het gebruik van de accommodatie 
zullen toenemen vanwege de helft van de exploitatielasten van het kunstgrasveld, 
die worden doorberekend aan de vereniging. Bij de aanleg van de velden is 
afgesproken dat deze verengingen in vijf jaar tijd met gelijke marges ingroeien 
naar de 50% van de exploitatielasten. Verenigingen betalen hiervoor € 1.875 in 
het eerste jaar, oplopend naar € 9.375 in het vijfde jaar. In 2019 hebben alle drie 
de verenigingen dat niveau bereikt.  
In onderstaande tabel is het effect per betalend lid weergegeven van het 
doorberekenen van 50% van de exploitatielasten van het kunstgrasveld in 2019.  
 
Tabel 21  Stijging kosten accommodatie doorbelasten 50% exploitatielasten kustgras 

* op basis van ledenaantal 2016 
 
  

 
Vereniging  

50% exploitatie 
kunstgras  2019 

Aantal betalende 
leden 2016 

Stijging per 
betalend lid* 

NVS € 9.375 317 €.29,57 
vv Steenbergen € 9.375 429 €.21,85 
Sc Kruisland € 9.375 264 €.35,51 
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5.3 Aanvullingen uit de gesprekken 
Uit de gesprekken met de bestuurders van de verenigingen komt naar voren dat 
zij verwachten dat een nieuwe stijging van de accommodatiekosten niet 
opgevangen kan worden uit reserves of met het verder terugbrengen van andere 
kosten. We beschrijven onderstaand de hoofdlijnen uit de gesprekken met de 
bestuurders van de verenigingen. 
 
Verenigingen zien weinig mogelijkheden voor het verder verlagen van de kosten 
Een aantal bestuurders geeft aan dat de vereniging recentelijk stappen heeft gezet 
om de uitgaven van de vereniging terug te brengen. Er rest volgens de 
bestuurders weinig ruimte in de exploitatie om de kosten verder te verlagen. 
Verdere kostenbesparingen kunnen nog wel gerealiseerd worden door 
investeringen om energie op te wekken of te besparen (zonnepanelen, 
ledverlichting, et cetera).  
 
Verenigingen zien weinig mogelijkheden voor het genereren van extra inkomsten 
Alle verenigingen maken reeds gebruik van de mogelijkheid om middels 
zelfwerkzaamheid op het sportcomplex een deel van de eerste bezuiniging in 
2014 terug te verdienen.  
 
De bestuurders van verenigingen geven aan dat zij niet verwachten meer 
sponsoren aan de vereniging te kunnen binden. Wel verwachten bestuurders dat 
er wellicht eenmalig sponsoring in natura mogelijk is met de overdracht van de 
kleedlokalen. Hier kan zelfwerkzaamheid bij renovatie de club eenmalig enige 
extra middelen bieden bij slim inkopen en uitvoeren.  
 
De kantine is een belangrijke inkomstenbron voor veel verenigingen. Een stijging 
van de kosten voor het gebruik van de accommodatie leidt echter niet tot meer 
inkomsten uit de kantine. Het verhogen van de prijzen in de kantine is daarmee de 
enige mogelijkheid op dit terrein. Meer eigen inkomsten uit activiteiten 
(jeugdkampen, verkoop van oliebollen, et cetera) betekent volgens de 
verenigingen ook een zwaarder beroep op een krimpende groep vrijwilligers. Een 
mogelijkheid voor het vergroten van de inkomsten voor de vereniging die 
bestuurders noemen is het gebruik van de kantine voor andere doeleinden, zoals 
bruiloften, kinderfeestjes en dergelijke. Dit wordt gezien als paracommercie en is 
niet toegestaan, ook vanwege de drank- en horecawetgeving. De meningen over 
de wenselijkheid van deze mogelijkheid tot het verhogen van de inkomsten zijn 
overigens wel verdeeld.  
 
Gevolgen van doorvoeren resterende taakstelling volgens de besturen 
Uit de gesprekken blijkt dat een verhoging van de kosten voor de accommodatie 
door alle verenigingen onder de huidige omstandigheden opgevangen zal worden 
met een verhoging van de contributie. De ruimte die de besturen daarin ervaren 
verschilt per vereniging.  
 
Daarbij geven de bestuurders aan dat, na de tariefsverhoging in 2014 en het 
overnemen van de kleedlokalen, een derde bezuiniging te snel in de tijd zou 
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volgen. De herhaaldelijk veranderende voorwaarden voor het gebruik van de 
accommodatie leiden tot onrust in verenigingen en vragen ook flinke 
overtuigingskracht van het bestuur richting de leden.  

5.4 Doorberekening in de contributie  
In onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt met welk bedrag de contributie voor 
de betalende leden zal stijgen indien de resterende taakstelling wordt doorbelast 
op de verenigingen en zij dit volledig met verhoging van de contributie opvangen. 
Ook de stijgende kosten voor de kunstgrasvelden zijn in deze tabel opgenomen.  
Hierbij is uitgegaan van een gelijke verdeling van de stijging over alle betalende 
leden. In de praktijk kunnen verenigingen dit bedrag anders toerekenen aan 
verschillende leden.  
 
Tabel 22  Stijging contributie bij doorrekenen taakstelling en 50% kunstgras 

 
Vereniging  

Huidige 
Contributie  

Stijging 50% 
kunstgras 

2019 

Stijging  
resterende 
taakstelling 

Nieuwe  
Contributie  

Stijging 
contributie 

%  
vv Prinsenland      
Senior € 178,00 n.v.t. € 118,48 € 296,48  67% 
Jeugd € 134,00 n.v.t. € 118,48 € 252,48  88% 
Niet-spelend € 40,00 n.v.t. € 118,48 € 158,48  296% 
NVS      
Senior  € 132,00 € 29,57 € 63,54 € 225,11  71% 
Senior, 7 tegen 7  € 75,00 € 29,57 € 63,54 € 168,11  124% 
Jeugd, 1e 
gezinslid 

€ 73,00 € 29,57 € 63,54 € 166,11 128% 

Jeugd, 2e 
gezinslid  

€ 44,00 € 29,57 € 63,54 € 137,11 212% 

Niet-spelend € 33,00 € 29,57 € 63,54 € 126,11  282% 
SC Welberg      
Senior € 110,00 n.v.t. € 41,71 € 151,71  38% 
Jeugd € 67,50 n.v.t. € 41,71 € 109,21  62% 
Niet-spelend € 0 - - - - 
vv Steenbergen      
Senior € 163,00 € 21,85 € 82,07 € 266,92  64% 
Veteranen € 82,00 € 21,85 € 82,07 € 185,92  127% 
Pupil € 109,00 € 21,85 € 82,07 € 212,92  95% 
Junior  € 136,00 € 21,85 € 82,07 € 239,92  76% 
Niet-spelend € 0 - - - - 
Sc Kruisland      
Senior € 166,00 € 35,51 € 73,34 € 274,85  66% 
Junior  € 122,00 € 35,51 € 73,34 € 230,85  89% 
Niet-spelend € 166,00 € 35,51 € 73,34 € 274,85  66% 
Diomedon      
Senior € 162,00 n.v.t. € 37,72 € 199,72  23% 
Jeugd € 132,00 n.v.t. € 37,72 € 169,72  29% 
Niet-spelend € 0 - - - - 
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Opmerkingen bij tabel 22: 
• De kosten per lid lopen de komende jaren fors op. Voor drie verenigingen zal 

de contributie naar verwachting stijgen vanwege het ingroeien in 50% 
exploitatie van het kunstgrasveld.  

• Indien de resterende taakstelling direct worden doorberekend in de 
contributie, dan ligt de contributie voor veel verenigingen boven het landelijk 
gemiddelde.  

• Voor de betalende leden van de voetbalverenigingen zijn de verwachte 
effecten groter dan voor de atletiek en survival van Diomedon.  

• Fusievereniging vv Prinsenland wordt in dit overzicht relatief zwaar belast bij 
het doorberekenen van de taakstelling. De vereniging kan de kosten verlagen 
door het afstoten van een deel van de accommodatie. Op moment van 
schrijven is dit nog niet gerealiseerd.  
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Hoofdstuk 6  
Conclusies 

6.1 Inleiding  
De hoofdvraag van het onderzoek bestaat uit twee delen:  
 
1. Wat is het effect geweest van de bezuinigingen in de periode 2013-2015 op 

de gezondheid van de buitensportverenigingen?  
 
2. Wat zijn de (verwachte) effecten van het doorvoeren van verdere 

bezuinigingen op de (financiële) gezondheid van de buitensportverenigingen? 
 
Door de uitkomsten van de verschillende onderdelen van dit onderzoek (te weten: 
benchmark, doorrekening van stijging bij doorvoeren taakstelling per vereniging en 
de gesprekken met de verenigingen) met elkaar te verbinden, kunnen de twee 
delen van de hoofdvraag worden beantwoord.  
 
De conclusies van het onderzoek zijn uitgesplitst in twee paragrafen: een 
paragraaf met conclusies inzake de periode 2013-2016 en een paragraaf met 
conclusies over de verwachtte gevolgen van het doorvoeren van de resterende 
taakstelling van € 162.239. 

6.2 De periode 2013-2016 
Uit de cijfers in hoofdstuk 4 blijkt dat verenigingen de verhoging van de tarieven 
voor het gebruik van de sportaccommodaties in 2014 hebben opgevangen met het 
verrichten van zelfwerkzaamheid.  
 
De verenigingen geven aan dat de zelfwerkzaamheid een grotere druk oplevert 
voor een kleiner wordende groep vrijwilligers. Tot op heden zijn de 
werkzaamheden aan het park altijd uitgevoerd. Het effect op de lange termijn is 
niet in te schatten op basis van de uitkomsten van dit onderzoek. 
 
De ontwikkelingen in de bekostiging van de sportaccommodatie, het eigendom en 
het onderhoud daarvan vragen een verdere professionalisering van het bestuurlijk 
kader van de verenigingen. Bestuurders geven aan dat deze ontwikkeling is 
ingezet in de afgelopen periode.  
 
De verenigingen hebben de contributie in de periode 2012-2015 maar beperkt 
verhoogd. Deze verhoging wordt door de bestuurders niet alleen gerelateerd aan 
de verhoging van de tarieven in 2014, maar ook aan de kosten voor een 
kustgrasveld of (een reservering voor) een clubgebouw.  
 
Uit de gesprekken met de bestuurders en de aangeleverde financiële gegevens 
ontstaat het beeld dat de verenigingen de afgelopen jaren een sluitende exploitatie 
hebben gehad. Daarvoor hebben verenigingen wel maatregelen moeten treffen, 
zowel aan de kant van de inkomsten als aan de kant van de uitgaven. Het 
belangrijkste voorbeeld hiervan is de fusie van twee verenigingen. Ook zijn de 
uitgaven aan trainers en (reis-)kosten voor spelers teruggebracht of afgeschaft. 
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De belangrijkste inkomsten van de verenigingen zijn omzet van de kantine en de 
contributie die de leden betalen. De inkomsten uit sponsoring zijn bij de 
verenigingen de afgelopen jaren redelijk stabiel, waarbij twee verenigingen op dit 
moment wel dalende sponsorinkomsten verwachten vanwege het wegvallen van 
een hoofdsponsor of het aflopen van het sponsorcontract.  
 
Vijf van de zes verenigingen verwachten dit jaar een positief financieel resultaat. 
Eén van de zes verenigingen verwacht een licht tekort in de exploitatie. 
Concluderend kunnen we zeggen dat de eerste bezuiniging van 2014 geen 
negatieve effecten heeft gehad voor de financiële gezondheid van de 
buitensportverenigingen. Wel is de druk op het bestuur en de vrijwilligers van de 
vereniging toegenomen.  
 
Vergelijking met de regio 
In vergelijking met Woensdrecht en Moerdijk zijn er enkele verschillen met de 
tarieven voor sportaccommodaties in Steenbergen. Het tarief voor 
natuurgrasvelden ligt in Moerdijk lager. Het tarief voor een kunstgrasveld ligt in 
Steenbergen in 2016 lager dan in de twee andere gemeenten. In 2019, na volledig 
ingroeien in 50% van de exploitatielasten van het kunstgras, is dit tarief in 
Steenbergen echter hoger dan in de regio,  
 
Wat betreft onderhoudstaken en eigendomssituatie is de situatie in Steenbergen 
vergelijkbaar met Woensdrecht en Moerdijk. Alleen in de gemeente Steenbergen 
zijn de kleedlokalen volledig overgedragen aan de buitensportverenigingen.  
 
Vergelijking met landelijke cijfers kosten van sport 
In vergelijking met de landelijk bekende cijfers over de kosten van sport, en met 
name voetbal, zijn de huidige contributies in Steenbergen verhoudingsgewijs niet 
hoog. Ook na de verhogingen die een aantal verenigingen recentelijk hebben 
doorgevoerd, vanwege kunstgras of reserveringen voor gebouwen, ligt de 
contributie van de voetbalverengingen onder de landelijk gemiddelde contributies 
die vanuit verschillende onderzoeken gerapporteerd worden. 
 
Daarbij moet worden opgemerkt dat er tussen voetbalverenigingen grote 
verschillen kunnen zijn in de contributies. Deze verschillen zien we ook terug in de 
contributiehoogtes van de voetbalverenigingen in Steenbergen.  

6.3 Verwachte gevolgen resterende taakstelling 
In vergelijking met de benchmark kan geconcludeerd worden dat de toekomstige 
bezuinigingen de buitensport in Steenbergen duurder zal maken dan buitensport 
in gemeenten in de regio.  
 
Indien de resterende taakstelling van € 162.239 wordt doorgevoerd, dan is de 
verwachting dat de verenigingen dit moeten doorbelasten aan hun leden door de 
contributie te verhogen. Uit onze gesprekken met de besturen en een analyse van 
de financiële gegevens blijkt dat er in de verenigingen onvoldoende financiële 
spankracht is om verdere bezuinigingen op een andere wijze structureel op te 
vangen.  
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Drie verenigingen worden de komende jaren geconfronteerd met stijgende kosten 
voor de accommodatie vanwege de aanleg van kunstgras op het sportpark. Deze 
verenigingen hebben recentelijk ook de contributie verhoogd, of mandaat van de 
leden verkregen om de prijzen in de kantine te verhogen om extra inkomsten te 
genereren.  
 
Uit onze analyse blijkt dat, bij het doorvoeren van de volledige taakstelling van  
€ 162.239, de verhogingen per lid van de vereniging aanzienlijk zullen zijn. Dit 
varieert per betalend lid van € 37,72 (Diomedon) tot € 118,48 (vv Prinsenland).  
 
In vergelijking met landelijke cijfers over de gemiddelde contributie van 
voetbalverenigingen is er in absolute zin wel ruimte voor een verhoging van 
contributies. De gevolgen van het realiseren van de volledige taakstelling brengen 
de contributie echter boven het landelijk gemiddelde.  
De landelijk gemiddelde contributie voor senioren is € 216, voor de jeugd bedraagt 
dit € 156. Een doorberekening van de volledige taakstelling laat zien dat de 
verwachte contributie voor vier van de vijf voetbalverenigingen ruim boven het 
landelijk gemiddelde zal komen te liggen. De bandbreedte voor de verwachte 
contributie per jaar voor senioren is € 151 (SC Welberg) tot € 296  
(vv Prinsenland). Voor de jeugd is de bandbreedte € 109 (SC Welberg) tot € 252 
(vv Prinsenland).  
 
De buitensportverenigingen in Steenbergen zijn relatief beperkt in omvang. Dat 
betekent dat financiële opgaven en alle taken rond de accommodatie door een 
beperkt aantal mensen worden gedragen.  
 
Bestuurders geven aan dat de veranderingen in de periode 2013-2016 veel 
hebben gevraagd van het kader van de verenigingen. Men spreekt over een 
verzakelijking of professionalisering van de sportverenigingen. Deze ontwikkeling 
moet de komende tijd worden doorgezet door verenigingen, bijvoorbeeld op het 
gebied van onderhoud en eventueel renovatie van de kleedlokalen op basis van 
meerjarige onderhoudsplannen. Een nieuwe verhoging van de kosten voor de 
accommodatie die snel volgt op eerdere bezuinigingen compliceert deze opdracht 
voor de verenigingsbestuurders.  
 
Op basis van de benchmark, onze analyse en de gesprekken met de bestuurders 
van de buitensportverenigingen kunnen wij het volgende concluderen:  
 
1. Wat is het effect geweest van de bezuinigingen in de periode 2013-2015 op 

de gezondheid van de buitensportverenigingen?  
 De bezuinigingen in 2013-2015 hebben de gezondheid van de verenigingen 
niet bovenmatig onder druk gezet. De contributies liggen lager dan het 
landelijk gemiddelde. Verenigingen zijn in staat om de huidige financiële 
lasten te dragen en de taken rond het onderhoud aan de accommodatie uit te 
voeren. Wel is de druk op het bestuur en de vrijwilligers in de periode 2013-
2015 toegenomen.  
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2. Wat zijn de (verwachte) effecten van het doorvoeren van verdere 
bezuinigingen op de (financiële) gezondheid van de buitensportverenigingen? 
Het doorvoeren van de volledige resterende taakstelling van € 162.239 zal de 
buitensport in Steenbergen duurder maken dan in gemeenten in de regio. Wij 
verwachten dat de financiële gezondheid van de buitensportverenigingen, en 
dan met name de voetbalverenigingen, onder druk komt te staan. Drie 
verenigingen zien daarbij de kosten de komende jaren stijgen vanwege het 
ingroeien in de exploitatie van het kunstgras.  
De verwachting is dat de verenigingen de stijgende kosten moeten 
doorbelasten in de contributie voor de leden. Dit zal resulteren in een stijging 
van de contributies, zoals beschreven in hoofdstuk 5. Wij verwachten dat een 
stijging van deze omvang tot een afname van leden zal leiden, waarmee de 
gezondheid van de verenigingen onder druk komt te staan.  
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Bijlage  1  
Gespreksleidraad interviews 
 
1. Hoe gaat het met de vereniging?  

a. Sportief 
b. Faciliteiten/de accommodatie 
 

2. Hoe ontwikkelt het ledenaantal van de vereniging zich? 
a. Huidige stand/afgelopen jaren 
b. Verschillende leeftijdscategorieën 
c. Komen de teams nog vol? 
 

3. Hoe staat het ervoor met de financiële positie van de vereniging? 
a. Huidige stand 
b. Gevolgen van de recente bezuinigingen 
c. Ontwikkeling afgelopen jaren 
d. Verwachting bij bezuiniging 

 
4. Wat doet uw vereniging aan het vergroten van de eigen inkomsten? Zijn er 

voor uw vereniging nog extra mogelijkheden? 
a. Toernooien 
b. Benefietwedstrijden 
c. Sponsoring 
d. Clubkas actie 
e. Subsidies  
 

5. Hoe staat het ervoor met het vrijwilligersbestand van de vereniging?  
a. Betalen zij contributie? 
b. Leeftijdsopbouw 
c. Taken van vrijwilligers 
 

6. Hoe is het gesteld met de kennis en ervaring betreffende het onderhoud 
aan de accommodatie?  
a. Gebouwen 
b. De basisuitrusting (licht, ballenvangers, dug-outs) 
c. Velden 

 


