
Toolkit: Beïnvloeding lokale bezuinigingen sport 

Toon creativiteit en lef in tijden van lokale bezuinigingen in de sport 

  

Er zijn aanwijzingen dat er door verschillende gemeenten gekort gaat worden op 

sport. Het betreft onder andere bezuinigingen op sportaccommodaties, specifieke 

sportsubsidies, combinatiefuncties en/of buurtsportcoaches. Gezien het feit dat veel 

sportverenigingen al te maken hebben met teruglopende sponsorinkomsten en 

kantineopbrengsten is het van belang extra schade door bezuinigingen te voorkomen. 

Bezuinigingen bieden in een aantal gevallen ook de kans voor nieuwe 

samenwerkingsverbanden met andere sportverenigingen, onderwijs, bedrijfsleven, 

woningcorporaties en andere lokale organisaties. Het is van belang de gemeente op 

deze kansen te wijzen. Sportverenigingen en andere sportaanbieders kunnen hier zelf 

iets aan doen door te lobbyen bij de begrotingsbehandelingen die nu gestart zijn bij 

de gemeente. Om u te helpen bieden we u een toolkit aan waarin u diverse 

handvatten vindt om bezuinigingen aan de orde te stellen. Voordat u zelf besluit 

actie te ondernemen raden wij u aan altijd eerst contact op te nemen met de lokale 

sportondersteuningsorganisatie en/of het district van uw sportbond.  

 

Stap 1: Check de programmabegroting van uw gemeente op bezuinigingen 

 Neem contact op met de lokale sportondersteuningsorganisatie en/of het 

district van uw sportbond en vraag hen naar de gevolgen van de nieuwe 

programmabegroting van de gemeente voor uw sportvereniging. 

 

Wanneer uw lokale sportondersteuningsorganisatie of het district van uw 

sportbond hier geen inzicht in heeft kunt u zelf de volgende acties ondernemen. 

 

 Ga naar de website van de gemeente en ga op zoek naar de meest recente 

versie van de programmabegroting. De meeste websites van gemeenten 

hebben een zoekfunctie waar u zoektermen kunt invullen. Mocht u de 

programmabegroting niet kunnen vinden neem dan contact op met uw 

gemeente. 

 Het is mogelijk dat de gemeente de begroting in één document heeft staan, 

maar in veel gevallen is dit opgesplitst is in meerdere documenten. Lees in 

ieder geval het document of hoofdstuk over sport en kijk of er mogelijke 

bezuinigingen in staan op sport en of deze gevolgen hebben voor uw 

sportorganisatie.  

 Het is zinvol de overige documenten/hoofdstukken te scannen op het woord 

sport. Wanneer u gebruik maakt van combinatiefuncties (ook wel 

buurtsportcoaches) dan is het ook handig om hier specifiek op te zoeken. 

Maakt uw sportorganisatie gebruik van specifieke lokale subsidies zoek daar 

dan ook op om te bezien of deze op de begroting staan tegen hetzelfde 

bedrag als voorgaande jaren. Het betreft veelal PDF documenten waar 

bovenaan een zoekmogelijkheid zit.  



 Heeft uw gemeente een kortingskaart om mensen met een minimum inkomen 

te stimuleren om te sporten? Heeft u veel mensen met een kortingskaart die 

bij u sporten? Controleer dan het hoofdstuk/document Sociale Zaken of 

Inkomensondersteuning. 

 Wanneer u bezuinigingen aantreft die u raken ga dan naar stap 2 en maak hier 

melding van op meldpunt sport en crisis. 

 

Stap 2: Hoe kunt u een bezuiniging aan de orde stellen 

U hebt de volgende mogelijkheden om een bezuiniging aan de orde te stellen: 

 Neem contact op met de lokale sportondersteuningsorganisatie en/of het 

district van uw sportbond en vraag hen of zij namens u de bezuiniging aan de 

orde willen stellen. Geef waar mogelijk alternatieve oplossingen voor 

bezuinigingen mee. 

 

Wanneer uw lokale sportondersteuningsorganisatie of het district van uw 

sportbond hier geen mogelijkheid toe heeft kunt u zelf de volgende acties 

ondernemen. 

 

 Ga naar het spreekuur van een fractie in de gemeenteraad of benader de 

woordvoerders sport. Contactgegevens van de fracties zijn te vinden op de 

website van de gemeente. Woordvoerders vindt u op de website van de 

diverse lokale partijen. 

 Nodig de woordvoerders sport van de fracties van lokale partijen uit bij uw 

vereniging en laat zien wat de gevolgen zijn van de voorgenomen 

bezuinigingen. 

 Het is mogelijk in te spreken bij de gemeenteraad bij de 

begrotingsbehandeling. Neem hiervoor contact op met de griffie of 

raadsgriffier. Contactgegevens zijn te vinden op de website van de gemeente. 

Geef duidelijk aan op welk thema u in wilt spreken en bij welk deel van de 

begroting. De tijd die u beschikbaar krijgt om in te spreken is beperkt. Zorg 

dat u uw verhaal goed voorbereidt. U kunt uw tekst voordragen en uitdelen 

aan de gemeenteraad. Voordat u inspreekt bij de gemeenteraad raden wij u 

aan te onderzoeken in hoeverre u samen met andere sportverenigingen hierin 

kan optrekken. 

 

Onderstaande stappen zijn noodgrepen. Gebruik deze alleen wanneer de schade 

van de bezuinigingen erg groot zijn en u op allerlei manieren al heeft geprobeerd 

tot een oplossing te komen met de gemeente. 

 

 Maak een filmpje over de gevolgen van mogelijk bezuinigingen en plaats deze 

op uw website en/of biedt deze aan de lokale media (websites van kranten, 

lokale omroep). Laat hierbij ook goed zien wat de waarde van uw 

http://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=1000


sportvereniging is voor de lokale gemeenschap en probeer ook kansen voor 

de sportvereniging en de gemeente in beeld te brengen. 

 Neem contact op met de lokale pers en stel de bezuiniging aan de orde. Bied 

eventueel aan om een tekst aan te leveren. 

 

Stap 3: Hoe overtuigt u de gemeenteraad 

 Gebruik argumenten waarvoor de gemeente gevoelig is om de bezuiniging 

aan de orde te stellen. In de bijlage (link toevoegen) treft u een groot aantal 

argumenten aan die u kunt toeschrijven naar uw specifieke situatie. Kijk hierbij 

ook goed of bezuinigingen op sport strijdig zijn met doelstellingen die zijn 

geformuleerd in de collegeakkoorden. Collegeakkoorden kunt ook vinden op 

de website van de gemeente. 

 Gebruik niet teveel argumenten. Het is beter met enkele krachtige argumenten 

te komen dan een hele lijst op te lezen. Gebruik alleen argumenten die passen 

bij het type sportorganisatie dat u bent.  

 Mobiliseer andere sportorganisaties en andere lokale organisaties die ook 

getroffen dreigen te worden. Denk vanuit een gezamenlijk belang. Mogelijk 

kan de lokale sportondersteuningsorganisatie hier een coördinerende rol in 

spelen. Samen staat u sterker!  

 Bij het aan de orde stellen van een bezuiniging kan het goed zijn om mee te 

denken over een alternatief. Het is crisis en er moet bezuinigd worden, de truc 

is om dit slim te doen. Bezuinigingen kunnen kansen opleveren i.p.v. schade 

wanneer dit verstandig gebeurt. Bij sportaccommodaties kunt u dan 

bijvoorbeeld denken aan slimme combinaties met onderwijsinstellingen en 

zorgen dat bestaande accommodaties optimaal benut worden. Ook 

samenwerking met nabij gelegen sportverenigingen, bedrijfsleven, 

woningcorporaties, buurthuizen kan geld besparen en bovendien de 

vereniging doen floreren. Voordat u dergelijke suggesties doet dient u wel de 

afweging te hebben gemaakt dat u inderdaad het type sportorganisatie bent 

dat kan en wil samenwerken met diverse andere organisaties. Zo niet dan kunt 

u zich het beste bedienen van andere argumenten. Mooie voorbeelden van 

slimme samenwerkingsverbanden zijn de omnivereniging Zwaluwen Utrecht 

en SV Twello die u vindt op pagina 27 en 41 van de Sportagenda 2016. Beide 

verenigingen hebben bezuinigingen op een positieve manier weten om te 

buigen in een kans en deze benut.  

 

http://nocnsf.nl/sportagenda2016


Stap 4:  

U bent te laat en de begroting is al vastgesteld? Wat zijn uw mogelijkheden? 

 U kunt altijd inspreken in de gemeenteraad. Neem daarvoor contact op met de 

griffie. Als er een specifiek punt op de agenda van gemeenteraad staat dat uw 

sportorganisatie raakt kunt u inspreken op dit onderwerp. Ook de andere 

mogelijkheden genoemd bij stap 2 kunt u ondernemen.  

 Maak een afspraak met de wethouder en bespreek uw situatie en ben daarin 

transparant. Presenteer uw sportvereniging en deel met de gemeente uw visie. 

Toon begrip voor elkaars standpunten en bespreek op constructieve wijze  

oplossingsmogelijkheden. Zet daarbij in op een goede samenwerking tussen 

de gemeente en uw sportvereniging. 

 

Bijlage: Lijst van mogelijke argumenten  

 Toon uw maatschappelijke meerwaarde aan door aan te geven hoeveel leden, 

sporters, vrijwilligers en toeschouwers u dagelijks/wekelijks bedient. Waarom 

zou men willen bezuinigen op dit maatschappelijk goud? Mocht u moeilijke 

bereikbare doelgroepen bedienen geef dat dan specifiek aan. 

 In plaats van de tarieven voor de huurprijs van sportaccommodaties te 

verhogen willen wij de gemeente vragen om te onderzoeken of er 

mogelijkheden zijn om sporten bij elkaar onder te brengen in multifunctionele 

sportaccommodaties. Tal van goede voorbeelden van toegankelijke 

multifunctionele accommodaties op toonaangevende plaatsen in de buurt 

laten zien dat naast een directe sporttoename een veel efficiënter gebruik van 

gemeentelijke gelden gerealiseerd is. Wij vragen de gemeente hier ook 

specifiek te kijken naar de mogelijkheden om gymlokalen beschikbaar en 

geschikt te maken voor gebruik door sportverenigingen en om 

sportaccommodaties beschikbaar en geschikt te maken voor scholen. 

Bovendien biedt de Sportimpuls wellicht mogelijkheden om dergelijke 

samenwerkingverbanden een financiële impuls te geven en op die manier 

meer mensen te laten sporten en bewegen. Neem hiervoor eerst contact op 

met ondersteuningsteam in uw regio. 

 Bezuinigen op sport vermindert de sportparticipatie en heeft negatieve 

gevolgen voor de gezondheid van mensen. Sport stimuleert een gezonde 

leefstijl en draagt bij aan het bestrijden van overgewicht bij kinderen. Scholen 

met speciale sport- en beweegprogramma’s laten een grote afname van 

schooluitval zien. 

 Het is onverstandig om te bezuinigen op het aantal 

combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches omdat zij een essentiële brug 

vormen voor succesvolle samenwerkingsverbanden tussen scholen, 

sportaanbieders, buurthuizen en bedrijfsleven. Deze samenwerkingsverbanden 

stimuleren ondernemerschap en zijn van belang om sport voor iedereen 

mogelijk maken. 

http://sportindebuurt.nl/
http://www.sportindebuurt.nl/sportimpuls/ondersteuning.dot


 Belangrijke randvoorwaarde voor een goed sportaanbod in uw gemeente is 

goed gekwalificeerd kader. Opleidingen zijn hierbij cruciaal. Bezuinigen op 

subsidies van opleidingen voor vrijwilligers (o.a. trainers) vermindert de 

kwaliteit van het sportaanbod. 

 De Spelen in Londen hebben weer eens laten zien hoe mooi sport kan zijn. 

Heel Nederland was trots op haar topsporters. Topsporters vormen belangrijke 

rolmodellen voor onze jeugd. Resultaten, zoals die in Londen, kunnen alleen 

worden behaald door het bestaan van sterke sportverenigingen en 

investeringen in talentontwikkeling op lokaal niveau. Bezuinigingen ten koste 

van sportverenigingen en talentontwikkeling betekent dat op termijn 

resultaten minder worden en we minder rolmodellen hebben voor de jeugd. 

Het is belangrijk dat kinderen gestimuleerd worden het maximale uit hun zelf 

te laten halen, rolmodellen zijn daarbij van groot belang. 

 Bezuinigingen op kortingskaarten voor mensen met een minimum inkomen 

vermindert de sportparticipatie. Ieder kind moet kunnen sporten. In Nederland 

moet dit een recht zijn. Alle obstakels kunt u hier voor wegwerken. Ook voor 

kinderen in gezinnen met lage inkomens. 

 Het is onverantwoord uw sportaccommodatie weg te bezuinigen, omdat dit in 

de wijk waarin uw accommodatie gevestigd is nauwelijks andere 

sportmogelijkheden zijn voor kinderen en hierdoor de sportparticipatie al 

lager ligt dan in de rest van de gemeente. Gebrek aan sportaccommodaties in 

de buurt is het op één na grootste obstakel om niet te sporten. Cijfers over de 

sportparticipatie in uw buurt en in uw gemeente zijn veelal beschikbaar via uw 

sportbonden (Vraag naar gegevens uit het systeem KISS). Onderzoek samen 

met de gemeente of er alternatieve mogelijkheden zijn om en de 

bezuinigingsdoelstelling te halen en de sportaccommodatie te behouden, 

bijvoorbeeld door het beheer van de accommodatie van de gemeente over te 

nemen of de accommodatie voor meer partijen open te stellen. 

 Het is onverantwoord om de tarieven van de huurprijs van accommodaties 

sterk te verhogen, omdat u naast deze extra kosten te maken heeft met 

teruglopende inkomsten uit sponsoring en kantineopbrengsten. Bovendien 

verloopt het innen van contributies moeizamer dan in andere jaren. Op deze 

manier wordt de sportvereniging in haar voortbestaan bedreigd met alle 

gevolgen van dien. Gebruik dit zware argument alleen als dit daadwerkelijk zo 

is. Onderzoek samen met de gemeente of er alternatieve mogelijkheden zijn 

om en de bezuinigingsdoelstelling te halen en de sportaccommodatie te 

behouden, bijvoorbeeld door het beheer van de accommodatie van de 

gemeente over te nemen of de accommodatie voor meer partijen open te 

stellen. 

 

Meer informatie: 

Wanneer u vragen heeft stuur dan een mail naar publicaffairs@noc-nsf.nl  

 

mailto:publicaffairs@noc-nsf.nl

