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     SPORTUITGAVEN ONDERZOEK 
 

 
 
Inleiding 

 

In de maand oktober heeft het NIBUD in samenwerking met de GPD-bladen en RTL-nieuws een 

onderzoek gedaan naar de sportuitgaven van consumenten.  

Het onderzoek is gedaan omdat het NIBUD van consumenten te horen kreeg dat sporten duurder 

wordt. Het NIBUD gebruikt de resultaten van het onderzoek bij de voorlichting en  

referentiecijfers. 

De data zijn verzameld via een internetenquête op de site van het NIBUD. In totaal hebben 2555 

deelnemers de enquête ingevuld. Na de schoning van de data werden de analyses uitgevoerd op 

2439 deelnemers. In dit rapport zal aandacht besteed  worden aan de sportuitgaven van de 

deelnemers en die van de eventuele partner en kinderen.  

 

Achtergrondkenmerken  

 

De sportende deelnemer heeft voor zichzelf gegevens ingevuld over zijn/haar sportuitgaven en 

eventueel voor zijn/haar partner en kinderen. In totaal zijn er gegevens verzameld van 1874 

volwassen sporters. Hiervan is 55% vrouw en 45% man. De gemiddelde leeftijd is 37 jaar. Omdat 

de uitgaven aan sport kunnen verschillen per regio is er ook gevraagd waar de deelnemers 

wonen. De verdeling over de provincies was als volgt: 

 

Tabel 1.0 Percentages sportende deelnemers provincies 

Provincies (%) Provincies (%) 

Groningen 2.2 Zuid-Holland 17,5 

Friesland 1,1 Utrecht 5,1 

Drenthe 1,1 Flevoland 2,2 

Overijssel 12,9 Noord-Brabant 12,9 

Gelderland 15,7 Zeeland 1,5 

Noord-Holland 23,2 Limburg 4,8 
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Er zijn geen significante verschillen naar regio wat betreft de sportuitgaven. Er is besloten niet te 

herwegen. 

Van deze deelnemers woont 41% in een middelgrote stad, 31,5% in een dorp en 27,5% in een 

grote stad.  

De grootste groep deelnemers heeft een middelbare opleiding gevolgd (50,8%), ruim 45% een 

hogere opleiding en bijna 4% heeft alleen een lagere opleiding gevolgd.  

Bijna 70% geeft aan een hoger inkomen te hebben dan het modale netto maand inkomen (€ 

1800). 

 

De oproep om mee te doen aan de Sportuitgavenenquête heeft in verschillende GPD-bladen 

gestaan en op de site van RTL-nieuws.  

In de tabel hieronder is af te lezen hoe de deelnemers op de hoogte zijn gebracht van de 

Sportuitgavenenquête. 

 

Tabel 1.1  Percentages hoe de deelnemers op de hoogte zijn gebracht 

Apeldoornse Courant 1,3 Haarlems Courant 0,9 

Amersfoortse Courant 0,5 Leeuwarder Courant 0,2 

Belang van Limburg 0,1 Leidsch Dagblad 0,5 

BN/de Stem 4,1 Limburgs Dagblad 0,3 

Brabants Dagblad 0,6 Nederlands Dagblad 0,2 

Dagblad Flevoland 0,4 Noordhollands Dagblad 12,2 

Dagblad de Limburger 0,5 Overijssels Dagblad 0,5 

Dagblad van het Noorden 0,3 Het Parool 0 

Deventer Dagblad 1,6 Provinciale Zeeuwse Courant 0,2 

Eindhovens Dagblad 0,8 Rotterdams Dagblad 3,1 

Gelderlander 7,4 Twentsche Courant 7 

Gelders Dagblad 0,7 Utrechts Nieuwsblad 1,2 

Gooi- en Eemlander 0,8 Zwolse Courant 2,1 

Goudsche Courant 0,1 RTL Nieuws 7,6 

Haagsche Courant 0,6 Anders 44,2 

  Totaal 100  

 

 

Bijna 5% heeft aangegeven dat niemand van hun huishouden een sport beoefent. Het aantal niet 

sporters is zo laag, omdat het Sportuitgavenonderzoek juist sportende mensen opriep om de 

vragenlijst in te vullen. Het aantal mannen en vrouwen is ongeveer hetzelfde, 51,8% is man en 

48,2% is vrouw. De gemiddelde leeftijd van de niet-sportende deelnemers ligt lager dan die van 

de sportende mensen, namelijk 27 jaar.  

De verdeling over de provincies was als volgt: 
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Tabel 1.2 Percentage niet sportende deelnemers 

Provincies (%) Provincies (%) 

Groningen 2,7 Zuid-Holland 21,8 

Friesland 3,6 Utrecht 7,3 

Drenthe 0,9 Flevoland 3,6 

Overijssel 10 Noord-Brabant 8,2 

Gelderland 16,4 Zeeland 1,8 

Noord-Holland 13,6 Limburg 10 

 

Van de niet sporters woont 40,5% in een grote stad, 32,4% in een middelgrote stad en 27% in 

een dorp. 

De niet sporters hebben relatief gezien vaker een lagere opleiding gevolgd dan de sporters, 

namelijk 17,1% tegen 4%. Bijna 28% van de niet sporters heeft een hogere opleiding gevolgd en 

55% een middelbare opleiding. 

De helft van de niet sporters heeft een inkomen lager dan het modale netto inkomen. 

Als laatste volgt de tabel met percentages op welke wijze de niet sporters op de hoogte zijn 

gebracht van de Sportuitgavenenquête.  

 

Tabel 1.3 Hoe zijn de niet sportende deelnemers op de hoogte gebracht 

Apeldoornse Courant 1 Haarlems Courant 0 

Amersfoortse Courant 0 Leeuwarder Courant 1 

Belang van Limburg 0 Leidsch Dagblad 0 

BN/de Stem 1,9 Limburgs Dagblad 1 

Brabants Dagblad 1 Nederlands Dagblad 0 

Dagblad Flevoland 1 Noordhollands Dagblad 1 

Dagblad de Limburger 0 Het Parool 1 

Dagblad van het Noorden 0 Overijssels Dagblad 0 

Deventer Dagblad 1,9 Provinciale Zeeuwse Courant 0 

Eindhovens Dagblad 1 Rotterdams Dagblad 1 

Gelderlander 2,9 Twentsche Courant 3,8 

Gelders Dagblad 0 Utrechts Nieuwsblad 2,9 

Gooi- en Eemlander 0 Zwolse Courant 0 

Goudsche Courant 0 RTL Nieuws 40 

Haagsche Courant 1 Anders 36,2 

  Totaal 100 
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Sporten 

 

Aan de deelnemers is gevraagd welke sport(en) zij zelf doen en welke hun eventuele partner en 

kinderen beoefenen. Er konden drie sporten ingevuld worden. Ruim 13% van de sporters 

beoefent drie sporten en ruim 40% twee sporten. Bepaalde sporten zijn samengevoegd tot 

bijvoorbeeld balsport, aerobics en vechtsport. Onder balsport vallen: volleybal, handbal, 

basketbal en korfbal. 

Eerst zal de aandacht gaan naar welke sporten de volwassenen beoefenen. Deze percentages 

zijn gebaseerd op de gegevens van de deelnemer en van de eventuele partner. 

In tabel 1.4 staan de percentages welke sport(en) mannen en vrouwen beoefenen.  

 

Tabel 1.4 Sporten naar geslacht in percentages 

Sporten Man (%) Vrouw (%) 

Voetbal 17 0,5 

Zwemmen 3.5 7,5 

Balsport 6.9 6.3 

Tennis 12 9 

Fitness 24 28.1 

Aerobics 1.5 23 

Vechtsport 2 1 

Hardlopen/wandelen 11.2 9.3 

Hockey 2,1 1.7 

Gymnastiek 0.5 2.3 

Badminton 3 2.2 

Watersport 1.5 0.5 

Fietsen 9 2.2 

Squash 4.1 2 

Schaatsen 2 1.2 

Paardrijden 0.5 3.2 

 

Uit de analyse blijkt dat er veel aan fitness gedaan wordt. Bijna 30% van de vrouwen doet aan 

fitness. Ook bij de man is dat het hoogste percentage. 

Voetbal, hockey, watersport, fietsen en squash worden significant vaker gedaan door mannen. 

Zwemmen, fitness, aerobics en paardrijden worden significant vaker gedaan door vrouwen. Er 

zijn geen verschillen naar opleiding, inkomen en regio. Deze analyse is uitgevoerd op de sport 

die deelnemer als eerste heeft ingevuld. 

In de tabel hieronder staan in percentages weergegeven hoe vaak er gesport wordt. Bij deze 

analyse zijn de gegevens van de deelnemers en de partners samengevoegd. 
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 Tabel 1.5 Percentages hoe vaak er gesport wordt  

Sport ≥ 2 keer per 

week (%) 

1 keer per week 

(%) 

2 keer per 

maand (%) 

< 2 keer per 

maand (%) 

Voetbal 50 21,9 25,6 2,5 

Zwemmen 35,5 60,5 2,2 1,8 

Balsport 67,4 30,9 0,85 0,85 

Tennis 47,5 44,2 2,3 6 

Fitness 67,2 29,7 1,3 1,8 

Aerobics 33,3 62,9 3,8 0 

Vechtsport 33,3 66,7 0 0 

Hardlopen/wandelen 78,8 18,2 1,9 1,1 

Hockey 60,5 34,3 2,6 2,6 

Gymnastiek 9,5 85,5 0 5 

Badminton 35,2 64,8 0 0 

Watersport 50 35 5 10 

Fietsen 76 20 4 0 

Squash 38,7 50 6,8 4,5 

Schaatsen 65,4 23 7,8 3,8 

Paardrijden 58,5 38,8 2,7 0 

 

Er zijn geen verschillen  naar geslacht, opleiding en regio. Sporters met een inkomen lager dan 

modaal, sporten significant vaker  twee of meer keer in de week dan sporters met een inkomen 

hoger dan modaal. Deze analyse is alleen uitgevoerd op de eerste sport die de deelnemer heeft 

ingevuld. 

 

Contributie 

 

De gemiddelde contributie over alle sporten is € 22,90. De gemiddelde contributie per sport staat 

in de tabel hieronder. De gemiddelden zijn exclusief de nullen. Degenen die niets uitgeven zijn 

dus niet meegerekend. Niet alle sporten staan in het lijstje. Dat komt doordat niet voor alle 

sporten voldoende gegevens verzameld konden worden om de berekening te maken.  
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Tabel 1.6 Gemiddelde contributie per maand  

Sport Gemiddelde contributie per 

maand (€) 

Voetbal 10 

Zwemmen 19 

Balsport 13 

Tennis 15 

Fitness 33 

Aerobics 23 

Hardlopen 8 

 

Voor een aantal sporten is de hoogte van de contributie die men betaalt, afhankelijk van het 

aantal keer dat men sport per week. Voorbeelden zijn fitness en aerobics. Ruim 60% van de 

volwassen sporters doet twee keer of meer in de week aan fitness.  

 

Overige kosten 

 

Gemiddeld zijn sporters per maand € 9,50 kwijt aan kosten zoals lesgeld en baanhuur.  

Slechts voor een paar sporten kon het gemiddelde van de overige kosten worden berekend nl. 

voor tennis, fitness, aerobics en hardlopen. Om een representatief gemiddelde te berekenen 

moet namelijk tenminste 50 keer per sport de overige kosten ingevuld zijn en dat was bij de 

andere sporten niet het geval. De gemiddelde maandelijkse overige kosten voor tennis zijn  

€ 18,90, voor fitness € 3,70, voor aerobics € 7,36 en voor hardlopen € 2,90.  

 

Eenmalige inschrijfgeld 

 

Bij sommige sporten wordt er eenmalig inschrijfgeld gevraagd. Het gemiddelde bedrag aan 

inschrijfgeld over alle sporten is € 56,20. Dit bedrag is exclusief ‘nullen’. Degenen die geen 

inschrijfgeld betalen zijn dus niet meegerekend. De dure sporten zoals golf trekken het 

gemiddelde bedrag flink naar boven. 

Er is ook per sport onderzocht, wat men gemiddeld genomen aan inschrijfgeld heeft betaald. Om 

een representatief beeld te krijgen zijn ook hier de ‘nullen’ niet meegenomen. 
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Tabel 1.7 Gemiddelde inschrijfgeld  

Sport Gemiddelde inschrijfgeld  

Voetbal 28 

Tennis 39 

Fitness 43 

Aerobics 23 

Hardlopen 24 

 

Het eenmalige inschrijfgeld voor fitness is het hoogst namelijk € 43. 

 

Sportkleding/schoeisel en sportattributen 

 

Gemiddeld wordt er jaarlijks € 99,75 uitgegeven aan sportkleding/schoeisel en € 35,70 aan 

sportattributen. De gemiddelde uitgaven per jaar aan sportkleding/schoeisel en sportattributen 

zijn ook per sport berekend. De uitkomsten zijn in tabel 1.8 te vinden. 

 

Tabel 1.8 Gemiddelde uitgaven aan sportkleding/schoeisel en sportattributen per jaar  

 Gemiddelde uitgaven  aan 

sportkleding/schoeisel per jaar (€) 
Gemiddelde uitgaven aan 

sportattributen per jaar (€) 

Voetbal 100 23 

Zwemmen 56 6 

Balsport 87 15 

Tennis 105 42 

Fitness 83 8 

Aerobics 70 10 

Hardlopen 128 7 

Fietsen 125 102  

Squash 80 35 

 

Uit deze gegevens blijkt dat hardlopers gemiddeld het meeste geld uitgeven aan 

kleding/schoeisel per jaar. Fietsers besteden per jaar het hoogste bedrag aan sportattributen. 

Waarschijnlijk is in dat bedrag de afschrijving van de fiets meegenomen. Daarna geven 

tennissers en squashers gemiddeld het meeste uit aan sportattributen. Hier zijn waarschijnlijk de 

kosten van een racket inbegrepen. 
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Reiskosten 

 

Indien men reiskosten heeft, dan betaalt men gemiddeld € 17,60 per maand. 

De reiskosten kunnen niet uitgesplitst worden naar sport, omdat te weinig mensen deze vraag 

hebben ingevuld. Het kan zijn dat veel sporters geen maandelijkse reiskosten hebben voor 

zichzelf.  

 

Totale kosten per maand 

 

Voor een aantal sporten kunnen de gemiddelde kosten per maand  berekend worden. In  tabel 

1.9 staan de resultaten. Deze gemiddelden zijn inclusief de ‘nullen’. Dus inclusief degenen die 

geen kosten maken. Het inschrijfgeld, reiskosten en uitgaven in de kantine kunnen er nog boven 

op komen.  

 

Tabel 1.9 Totale maandelijkse kosten  

Sport Gemiddelde 

contributie per 

maand (€) 

Gemiddelde 

overige kosten 

per maand (€) 

Sportkleding/ 

schoeisel per 

maand (€) 

Sport 

attributen 

per maand 

(€) 

 

Totaal per 

maand (€) 

Voetbal 10 - 8 2 20 

Tennis 15 19 9 4 47 

Fitness 33 4 7 1 45 

Aerobics 22 7 6 1 36 

Hardlopen 5 3 11 1 20 
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Stijging contributie 

 

Ook is gevraagd of de contributie dit jaar is gestegen. In de tabel 2.0 staan de percentages per 

sport. 

 

Tabel 2.0 Stijging contributie naar sport 

Sport De contributie is gestegen 

(%) 

De contributie is niet 

gestegen (%) 

n.v.t. (%) 

Voetbal 40 55 5 

Zwemmen 38 48 14 

Balsport 48 41 11 

Tennis 40 50 10 

Fitness 46 40 14 

Aerobics 40 47 13 

Hardlopen 10 52 38 

Fietsen 11 60 29 

Squash 28 27 15 

 

Uit deze tabel blijkt dat voor veel sporters de contributie is gestegen. Bij balsport geeft 48% aan 

dat de contributie gestegen is. Ook veel sporters (46%) die fitnessen hebben te maken gehad 

met een stijging van de contributie. Volwassenen die hardlopen of fietsen hebben het minste te 

maken gehad met een stijging van de contributie. Bij hen ligt het percentage ´niet van toepassing´ 

ook een stuk hoger dan bij de andere sporten. Dit komt waarschijnlijk doordat veel hardlopers en 

een vereniging, maar zelf op eigen gelegenheid hardlopen of op de fiets fietsers geen lid zijn van 

stappen. Gemiddeld genomen is de contributie van voetbal met 11,6% gestegen, balsport met 

14,4%, tennis met 10%, fitness met 10,6% en aerobics met 11,9%. Betaalden balsporters vorig 

jaar nog € 11,13 per maand, moeten ze nu maandelijks € 13,0 betalen. Bij de andere sporten is 

niet vaak genoeg aangegeven hoeveel de contributie gestegen is, zodat de eventuele stijging niet 

berekend kon worden. 

 

Er is ook gevraagd of de deelnemers en hun eventuele partner wellicht gestopt zijn met sporten 

omdat het te duur werd. Ruim 8% heeft aangegeven gestopt te zijn met sporten omdat het te 

duur werd. Van die 8% geeft 43% aan gestopt te zijn met fitness, 11% met aerobics en 7% met 

tennis. De rest van de sporten zit onder de 5%.  

 

Uitgaven in de kantine 

 

Ongeveer 45% van de deelnemers geeft geld uit in de kantine. Het percentage voor de eventuele 

partner ligt net iets hoger, namelijk 55%. Gemiddeld genomen wordt er per keer een bedrag van 
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€ 6,10 in de kantine uitgegeven. De mannelijke sporter geeft significant vaker geld uit dan de 

vrouwelijke sporter. Ruim 60% van de mannelijke sporters geeft geld uit in de kantine tegen 37% 

van de vrouwen.  

Ook blijkt dat mannen vaker meer in de kantine uitgeven dan vrouwen. Mannen geven gemiddeld 

€ 8,20 uit en de vrouwen € 4,50. Ruim 10% van de mannen geeft tussen de € 11 en € 20 per 

keer uit; tegen ruim 3% van de vrouwen. Vrouwen geven vaker een bedrag uit tussen de € 1 en 

de €  5 per keer , nl. 78,8% tegen 51,8% bij de mannen. Voetballers geven gemiddeld het meeste 

uit per keer, nl € 10. Tennissers geven gemiddeld € 6,50 uit, balsporters € 5,50 en mensen die 

aan fitness doen geven gemiddeld  € 4 per keer uit. De uitkomsten van deze analyse zijn 

gebaseerd op de gegevens van de deelnemers. Dit is gedaan omdat er vanuit wordt gegaan dat 

de deelnemer moeilijk kan in schatten wat de eventuele partner uitgeeft in de kantine. 

 

Sportuitgaven kinderen 

 

Inleiding 

 

Vervolgens komen de sportuitgaven van de kinderen aan de orde. In totaal zijn de sportuitgaven 

voor 1022 kinderen ingevuld door de deelnemers. De deelnemers met kinderen die sporten, 

hebben gemiddeld 2 sportende kinderen. Van die 1022 kinderen was 54% jongen en 46% meisje. 

De kinderen zijn ingedeeld in de volgende leeftijdscategorieën: 0-6 jr., 7-12 jr., 13-18 jr. en 19 jaar 

en ouder.  

De top drie van de meest beoefende sporten per leeftijdscategorie wordt hieronder 

gepresenteerd.  

 

Tabel 2.1 Top drie van de meest beoefende sporten per leeftijdscategorie 

Kinderen in de 

leeftijdscategorie 0-6 jaar 

Kinderen in de 

leeftijdscategorie 7-12 jaar 

Kinderen in 

leeftijdscategorie 13-18 jaar 

Kinderen ouder dan 19 jaar 

1          Zwemmen 1           Voetbal 1            Voetbal 1           Fitness 

2          Gymnastiek 2           Balsport 2            Balsport 2           Voetbal 

3          Voetbal 3           Gymnastiek 3            Hockey 3           Tennis 

 

Bijna 25% van de kinderen beoefent 2 sporten. 

 

Worden alle sporten tezamen genomen, sport ongeveer 64% van de kinderen twee keer of meer 

in de week, 34% 1 keer in de week en 0,4% sport twee keer per maand en 1,6% sport minder 

dan twee keer in de maand.  

Vooral de teamsporten ( voetballen, balsport en hockey) worden vaker dan twee keer in de week 

beoefent dan de andere sporten.  
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Sporten zoals zwemmen, vechtsport en gymnastiek worden vaker 1 keer in de week gedaan dan 

de andere sporten. In de volgende paragraaf volgen sportuitgaven van de kinderen. 

 

Contributie 

 

De gemiddelde maandelijkse contributie van alle sporten komt uit op € 8,12. De gemiddelde 

contributie per sport per maand voor kinderen van 0 t/m 25 jaar wordt in de tabel hieronder 

weergegeven. Ook hier zijn niet alle sporten vertegenwoordigd, omdat er over bepaalde sporten 

te weinig gegevens bekend zijn om een representatief gemiddelde te berekenen. 

 

Tabel 2.2 Gemiddelde contributie per maand 

Sport Gemiddelde Contributie per 

maand (€) 

Voetbal  8 

Zwemmen  19 

Balsport 10 

Tennis  14 

Hockey  14 

Fitness  25 

Vechtsport  14 

Gymnastiek  11 

 

De gemiddelde contributie per maand is bij fitness het hoogst. Hier moet wel bij vermeld worden 

dat de jongeren ouder dan 19 jaar deze sport het vaakst beoefenen. Bij zwemmen is ook de 

contributie voor de leeftijdscategorie 0-6 jaar berekend. In deze groep zitten de kinderen die 

zwemles volgen. Het gemiddelde bedrag voor deze categorie kwam uit op: € 24,13. 

  

Overige kosten 

 

Bij de analyse van de overige kosten kwam naar voren dat voor tennis alleen de gemiddelde  

overige kosten per maand berekend kon worden nl., € 14. De gemiddelde overige kosten voor 

alle sporten komt uit op € 9,65. Dit bedrag is inclusief de nullen. Dat wil zeggen dat de mensen 

die nul hebben ingevuld op die vraag ook meegenomen zijn in de analyse. 

 

Eenmalig inschrijfgeld 

 

Ook zijn er weinig gegevens over het eenmalige inschrijfgeld. Aan de ene kant wil dat wellicht 

zeggen dat er niet vaak eenmalige inschrijfgeld betaald wordt als kinderen gaan sporten. Alleen 
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voor zwemmen kon het gemiddelde bedrag aan inschrijfgeld berekend worden. Dat bedrag komt 

uit op € 12. Het gemiddelde bedrag aan inschrijfgeld over alle sporten komt uit op € 20. 

 

Sportkleding, schoeisel en sportattributen. 

 

Jaarlijks wordt er gemiddeld € 88 uitgeven aan sportkleding/schoeisel en € 38,75 aan 

sportattributen voor de kinderen. De jaarlijkse uitgaven aan sportkleding, schoeisel en attributen 

zijn voor een aantal sporten berekend. De resultaten zijn te vinden in tabel. 

 

Tabel 2.4 Gemiddelde uitgaven aan sportkleding/schoeisel en sportattributen per jaar 

 Gemiddelde uitgaven aan sportkleding 

en schoeisel  per jaar (€) 

Gemiddelde uitgaven aan 

sportattributen (€) 

Voetbal  92 26 

Zwemmen 38 12 

Balsport 77 19 

Tennis 87 47 

Fitness 60 12 

Vechtsport 53  

Hockey 87 63 

Gymnastiek 46 8 

  

Uit de analyse blijkt dat deelnemers met voetballende kinderen jaarlijks het meest uitgeven aan 

kleding en schoeisel. Daarna volgen de sporten tennis en hockey. De jaarlijkse gemiddelde 

uitgaven aan sportattributen is het hoogst bij hockey en tennis. Hierbij zijn waarschijnlijk de 

hockeysticks en  tennisrackets inbegrepen.  

 

Reiskosten  

 

De gemiddelde maandelijkse reiskosten voor ouders exclusief de ‘nullen’ (degenen die nul 

hebben ingevuld zijn dus niet meegenomen) zijn € 16,63. De gemiddelde reiskosten per maand 

konden niet per sport berekend worden.  

  

Gemiddelde maandelijkse sportuitgaven  

 

In de tabel hieronder komen de gemiddelde maandelijkse kosten per sport aan de orde voor de 

kinderen. De gemiddelde overige kosten, het eenmalige inschrijfgeld, de reiskosten en de 

uitgaven in de kantine worden niet meegenomen. Deze kosten kunnen er nog boven op komen. 
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Tabel 2.5 gemiddelde maandelijkse sportuitgaven voor kinderen 

Sport Gemiddelde 

contributie per 

maand (€) 

Gemiddelde 

 uitgaven aan 

sportkleding/schoeisel 

per maand (€) 

Gemiddelde 

uitgaven aan 

sportattributen 

per maand (€) 

 

Totaal 

Voetbal 8 8 2 18 

Zwemmen 19 3 1 23 

‘Zwemles’  24 3 1 28 

Tennis 14  7 4 25 (+ € 14) 

Hockey 14 7 5 26 

Gymnastiek 11 4 1 16 

 

De gemiddelde contributie per maand is inclusief de ‘nullen’. Zwemles staat tussen haakjes 

omdat niet direct gevraagd is naar de kosten van zwemles. De gemiddelde contributie is 

gebaseerd op de kosten die ouders kwijt zijn aan kinderen van 0-6 jaar die zwemmen.  

In de tabel staat bij de sport tennis in de kolom ´totaal´ € 14 euro tussen haakjes. Dit zijn de 

overige kosten. Bij de andere sporten konden de overige kosten niet berekend worden. In de 

laatste kolom staan de bedragen die ouders minimaal maandelijks kwijt zijn als de kinderen op de 

bovenstaande sporten zitten. 

 

Stijging Contributie 

 

Er is ook gevraagd of de contributie van de sporten van de kinderen dit jaar gestegen is. In de 

tabel 2.5 volgen de percentages. 

 

Tabel 2.5 Stijging contributie 

Sport De contributie is wel 

gestegen (%) 

De contributie is niet 

gestegen (%) 

n.v.t. (%) 

Voetbal 49,7 43,6 6,7 

Zwemmen 36,5 44 19,4 

Balsport 49,2 45,1 5,7 

Tennis 45 43,3 11,7 

Fitness 34,4 34,4 31,2 

Vechtsport 30,2 50,9 18,9 

Hockey 50,6 42,9 6,5 

Gymnastiek 46,3 48,7 5 

 

Ook  de contributie van de sporten die kinderen beoefenen is vaak gestegen. Ruim 50% van de 

ouder(s) met kinderen die op hockey zitten, heeft aangegeven dat de contributie is gestegen. 
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Alleen voor voetbal en balsport kon de procentuele stijging berekend worden. De stijging van de 

contributies van deze sporten waren voor voetbal 13,75% en voor balsport 8,5%. 

Ook is gevraagd of de kinderen van de deelnemers gestopt zijn met sporten omdat sporten te 

duur werd. 

Bijna 5% van de deelnemers antwoordde bevestigend. 

 

Uitgaven in de kantine 

 

Ruim 43% van de deelnemers geeft aan dat hun kinderen geld uitgeven in de kantine. Gemiddeld 

geven de kinderen zo´n € 4 uit per keer. Er moet wel bij gezegd worden dat de deelnemer van de 

vragenlijst dit bedrag heeft ingevuld voor zijn/haar kinderen. Het kan zijn dat de deelnemer niet 

goed zicht heeft wat zijn/haar kind daadwerkelijk uitgeeft in de kantine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


