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Leiden, 12 maart 2018 

 

Geachte minister, politici en bestuursleden, 

Onlangs is met steun van 15 voorzitters van sportclubs in evenzoveel verschillende takken van sport 
en afkomstig uit alle provincies de stichting NL Sportclub opgericht. De stichting, zo is in de statuten 
te lezen, streeft naar:  

 versterking van sportclubs; 

 verbetering van het functioneren van sportclubs; 

 bredere erkenning van de betekenis van sportclubs;  

 meer waardering voor het werk van vrijwilligers en professionals van sportclubs. 
 
NL Sportclub wil haar doelstellingen in de eerste plaats verwezenlijken door de vorming van een 
community van clubbestuurders voor uitwisseling van kennis en ervaring, onderlinge dienstverlening 
en samenwerking. Maar ook door bijvoorbeeld praktijkgericht onderzoek naar het functioneren van 
sportclubs, vergelijkend onderzoek van producten en diensten voor sportclubs, collectieve inkoop, 
vertegenwoordiging en belangenbehartiging. Wij willen daarbij graag samenwerken met bestaande 
organisaties. 
 
Omdat wij ons ernstig zorgen maken over de positie van sportclubs, richten wij ons tot u in deze 
open brief. 
 
Het aantal sportverenigingen neemt gestaag af. In de afgelopen 25 jaar is ongeveer 30 procent van 
de sportverenigingen opgehouden te bestaan. De financiële positie van de resterende verenigingen is 
in de afgelopen jaren zwakker geworden. Oorzaken noch gevolgen van deze ontwikkeling zijn goed 
onderzocht. Passende beleidsinitiatieven zijn helaas uitgebleven. 
 
Hoewel deze sluipende maar fnuikende ontwikkelingen op zichzelf eigenlijk al voldoende reden zijn 
om uitdrukking te geven aan onze zorgen, zijn er ook actuele bedreigingen die daartoe nopen. 
 
Zo is het bijvoorbeeld bedenkelijk dat in de toekomstscenario’s van de laatste beleidsdoorlichting 
van het landelijke sportbeleid de sportverenigingen alleen in beeld komen wanneer er bezuinigd zou 
moeten worden. Eventuele beleidsintensiveringen gaan in die scenario’s volledig aan de clubs 
voorbij.  
 
  



 
Concreter dan deze toekomstscenario’s zijn de algemene beleidsvoornemens van de regering. Die 
geven dan ook meer reden voor zorg. Vanuit de landelijke sportorganisaties werd afgelopen najaar 
met instemming kennis genomen van het nieuwe regeerakkoord. Met 10 miljoen extra voor 
topsport, 10 miljoen voor de bonden en 5 miljoen voor evenementen ging de spreekwoordelijke vlag 
uit in Papendal. In de euforie van het moment ontging het helaas dat sportclubs door datzelfde 
regeerakkoord wel eens geconfronteerd kunnen gaan worden met een onbedoelde maar forse 
lastenstijging.  
 
Bij de behandeling van de sportbegroting in november kwam in alle bijdragen duidelijk naar voren 
dat in Den Haag het maatschappelijk belang van goed functionerende sportclubs wordt erkend en 
gewaardeerd. We geloven dan ook niet dat de regering en het parlement de intentie hebben om het 
sportclubs moeilijk te maken, maar dat dreigt wel te gaan gebeuren.  
 
De gevolgen van het regeerakkoord en algemeen beleid zijn voor burgers en bedrijven doorberekend 
en pakken daar positief uit. Ze krijgen het elk jaar wat beter. Voor sportclubs zijn geen 
‘koopkrachtplaatjes’ uitgewerkt. Was dat wel gebeurd dan zouden die een heel ander beeld 
opleveren: louter lastenverzwaring. Ze krijgen het elk jaar wat moeilijker. 
 
De aangekondigde verhogingen van de energiebelasting en het lage BTW tarief zullen voor 
verenigingen jaarlijks toenemende extra lasten met zich meebrengen. Huishoudens, bedrijven en 
instellingen hebben daar ook mee te maken maar gaan er dankzij de verlaging van (andere) 
belastingtarieven en de verhoging van allerlei toeslagen per saldo toch op vooruit. Die verlaging van 
de belasting op inkomen en winst heeft niet of nauwelijks effect op verenigingen die immers geen 
winst maken en hoofdzakelijk draaien op de inzet van vrijwilligers. 
 
Een vergelijkbare situatie deed zich in de jaren negentig voor toen de ecotax werd ingevoerd. Ook 
toen was dit de sport aanvankelijk ontgaan. Te elfder ure kon een regeling worden getroffen die de 
onbedoelde lastenverhoging in ieder geval voor een deel compenseerde. Die compensatieregeling is 
twee jaar geleden afgeschaft, dus het is eigenlijk niet te verwachten dat deze nu op korte termijn 
terugkeert. Het neemt niet weg dat er alle reden is om na te gaan of en hoe nog kan worden 
voorkomen dat sportclubs onbedoeld, eenzijdig en onevenredig getroffen worden door algemeen 
regeringsbeleid.  
 
Gelet op de ervaringen rond de genoemde afschaffing van de ecotax-compensatie zijn we er niet 
helemaal gerust op dat de aangekondigde compensatie voor de afschaffing van de btw-
sportvrijstelling (waar gemeenten en sportclubs binnenkort mee te maken krijgen) ook wel daar 
terecht gaat komen waar de lasten stijgen. Een substantieel deel van de miljoenen die hiermee 
gemoeid zijn, zou zijn weg moeten gaan vinden naar de sportclubs. Op welke wijze en in welke mate 
dit gaat gebeuren is nog onduidelijk. Daarover is met sportclubs nog niets gecommuniceerd en ook 
dat is zorgelijk. 
 
Via dit schrijven willen wij niet alleen onze zorgen over de financiële positie van sportclubs met u 
delen. Wij willen u ook aanbieden om mee te denken over beleidsinitiatieven en –maatregelen die 
ervoor zorgen dat sportclubs ook in de toekomst hun waarde behouden en zelfs kunnen uitbouwen, 
zowel voor hun eigen leden als voor de samenleving. 
 
Met hartelijke groet, 
Stichting NL Sportclub 
 

 

 

 

Jan Janssens 


