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Inleiding 
 
Dertien universiteiten in ons land bieden studenten van hun universiteiten en hbo-instellingen de mogelijkheid om te sporten in hun 
studentensportcentra. Om te sporten wordt van de studenten een financiële bijdrage gevraagd. De hoogte van deze bijdrage 
verschilt tussen de verschillende sportcentra. De Utrechtse Studenten Sportstichting Mesa Cosa heeft aanwijzingen dat studenten in 
Utrecht meer moeten betalen voor deelname aan sport dan in de andere studentensportcentra. Ook zouden de huurtarieven voor 
studentensportverenigingen voor het gebruik van voorzieningen in Utrecht hoger liggen. Om te kijken in hoeverre deze aanwijzingen 
correct zijn is de NSA gevraagd hiernaar onderzoek te doen.  
 
Verder bestond de behoefte om de universitaire studentensportcentra te vergelijken op de volgende punten: 

• De bijdrage vanuit de universiteiten in de vorm van directe en indirecte subsidies aan studentensportcentra of -verenigingen. 

• De bijdrage vanuit hbo-instellingen aan de studentensportcentra.  

• De bijdrage vanuit de gemeente aan studentensportcentra. 
 
In het volgende hoofdstuk worden de onderzoeksvragen en de wijze van onderzoek toegelicht. De daaropvolgende hoofdstukken 
gaan in op de afzonderlijke onderzoeksvragen.
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Hoofdstuk 1. Onderzoeksvragen en -methode 

 

Onderzoeksvragen 
 
Voor het onderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld. 
 
1. Wat is de prijs voor studenten om te sporten in de verschillende studentensportcentra? 
2. Welke huurtarieven hanteren de studentensportcentra voor studentensportverenigingen? 
3. Verstrekt de universiteit directe subsidie aan studentensportcentra of studentensportverenigingen?  
4. Stelt de universiteit indirecte subsidie(s) ter beschikking aan studentensportcentra of studentensportverenigingen?  
5. Wat is de hoogte van de bijdrage vanuit de hogescholen aan de studentensportcentra?  
6. Wat is de hoogte van de bijdrage vanuit de gemeente aan studentensport? 
 
 
Onderzoeksmethode 
 
Om de hoogte van de prijzen om te sporten bij de universitaire studentensportcentra (hierna sportcentra genoemd) vast te stellen is 
deskresearch gedaan. Hierbij zijn onder meer de websites bekeken. Omdat deze niet altijd volledig waren is de verkregen informatie, 
middels enquêtes aan de directeuren van de verschillende sportcentra, geverifieerd. In de enquêtes is tevens naar de hoogte van de 
huurtarieven voor de studentensportverenigingen voor het gebruik van de voorzieningen gevraagd. 
 
Om inzicht te krijgen in de subsidiestromen vanuit de universiteiten naar de sportcentra en de eventuele bijdragen vanuit 
hogescholen en gemeenten zijn met de directeuren van een zestal sportcentra interviews gehouden. Om praktische redenen is 
gekozen om niet alle sportcentra te interviewen en is een selectie gemaakt op basis van een aselecte steekproef.  
 
Voor het onderzoek is een begeleidingscommissie ingesteld die tijdens het onderzoek op verschillende momenten heeft meegedacht 
over de gebruikte methode en de gebruikte aannamen in het onderzoek.  
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Hoofdstuk 2. Wat is de prijs voor studenten om te sporten in de verschillende studentensportcentra? 
 
 
Aanbod 
 
In dit onderzoek onderscheiden we drie vormen waarin sport bij de sportcentra wordt aangeboden: 
1. Cursussen (bijvoorbeeld aerobics, steps). Cursussen worden in groepsverband op een bepaald tijdstip aangeboden waarbij een 

trainer aanwezig is.  
2. Vrije sporten. Studenten kunnen vrij gebruik maken van sportvoorzieningen (bijvoorbeeld fitness, tennis). 
3. Verenigingssporten (bijvoorbeeld hockey, voetbal en volleybal). 
 
Vanwege de grote verscheidenheid aan sporten die wordt aangeboden is een selectie gemaakt van sporten die in het onderzoek zijn 
betrokken. De selectie is een doorsnee van de aangeboden sporten in Utrecht. Verder is hierbij uitgegaan dat de sporten ook 
populair onder de studenten moesten zijn. Daarom is gekozen dat minstens 60% van de sportende studenten in Utrecht aan een 
sport doet die binnen de selectie valt en dat de selectie sporten bevat die in de verschillende vormen (cursussen, vrije sporten, 
verenigingssport) worden aangeboden. De onderstaande sporten worden in het studiejaar 2007 -2008 door 76% van de studenten in 
Utrecht beoefend.  
 
Cursussen Vrije sporten Sporten in verenigingsverband 
   

• steps 

• spinning  

• judo  

• squash  

• fitness 

• tennis (buiten) 

• squash 

• voetbal 

• hockey 

• volleybal  

• basketbal 

• roeien 
 
Voor de genoemde sporten is vastgesteld wat de kosten per sport zijn voor een student om deze sport te beoefenen. Maar omdat 
studenten vaak meerdere sporten in een jaar beoefenen zijn daarnaast vier zogenoemde sportprofielen opgesteld. Een sportprofiel 
is het sportgedrag gedurende een jaar van een student binnen een sportcentrum.  
 
 
Berekeningswijze voor de kosten 
 
Het vergelijken van de prijzen die studenten bij de verschillende sportcentra moeten betalen om een bepaalde sport te doen is niet 
onproblematisch. Zo verschilt de betalingssystematiek van de sportcentra. Hierbij kunnen de volgende manieren worden 
onderscheiden: 
 
1. Met de aanschaf van een sportkaart kan de student onbeperkt alle sporten beoefenen. Wel wordt in sommige gevallen bij ‘dure’ 

sporten (duiken, golfen) een bijdrage gevraagd.  
2. Naast de kosten voor de sportkaart betaalt de student per afgenomen sport een bijdrage. 
3. Studenten betalen alleen een bijdrage voor de afgenomen sport. Het sportcentrum kent geen sportkaart. 
 
 

 Cursussen Vrije sporten Verenigingssporten 

    

Utrecht Sportkaart + bijdrage voor alle sporten Sportkaart + bijdrage voor alle sporten Sportkaart + contributie 

Delft Sportkaart Sportkaart + bijdrage voor enkele sporten Sportkaart + contributie 

Eindhoven Sportkaart Sportkaart Sportkaart + contributie 

Groningen Sportkaart Sportkaart Sportkaart + contributie 

Leiden Sportkaart + bijdrage voor enkele sporten Sportkaart + bijdrage voor enkele sporten Sportkaart + contributie 

Maastricht Sportkaart + bijdrage voor enkele sporten Sportkaart + bijdrage voor alle sporten Sportkaart + contributie 

Nijmegen Sportkaart sportkaart Sportkaart + contributie 

Rotterdam Sportkaart Sportkaart + bijdrage voor enkele sporten Sportkaart + contributie 

Tilburg Sportkaart Sportkaart Sportkaart + contributie 

Twente Sportkaart  Sportkaart + bijdrage enkele sporten Sportkaart + contributie 

UvA Bijdrage voor alle sporten Bijdrage voor alle sporten Contributie 

VU Bijdrage voor alle sporten Bijdrage voor alle sporten Contributie 

Wageningen Sportkaart Sportkaart Sportkaart + contributie 

 
Overzicht 1. Overzicht van de betalingssystematiek per universitair sportcentrum voor de cursussen, vrije sporten en verenigingssporten. 
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Naast de verschillen in betalingssystematiek kunnen de prijzen in de verschillende sportcentra niet eenvoudig worden vergeleken, 
omdat de verschillen in aanbod van de verschillende sporten groot zijn.  
 
Zo zijn onder meer de volgende verschillen bij het cursusaanbod gevonden: 

• De duur van de lessen. 

• Het aantal lesweken in een cursus. 

• Het aantal de lessen dat in een week kan worden gevolgd. 

• Het tijdstip waarop de cursus wordt aangeboden (daluren en niet-daluren).  

• De afname van het aantal cursussen van één bepaalde sport in een jaar. Zo wordt bijvoorbeeld soms een korting gegeven 
wanneer een student meerdere periode opeenvolgend deelneemt aan een bepaalde cursus. 

 
Bij de vrije sporten zijn onder meer de volgende verschillen gevonden: 

• Daluren en niet-daluren. 

• De locaties. Bijvoorbeeld een sportcentrum dat gebruik maakt van meerdere squashlocaties waarvoor verschillende prijzen 
worden gehanteerd. 

• De lengte van de periode die men sport. Zo moet bijvoorbeeld voor drie maanden relatief meer worden betaald dan voor zes of 
twaalf maanden. 

 
De hoogte van de contributie bij een studentensportvereniging kan verschillen door onder andere: 

• Het verschil voor recreatiespelers (niet competitiespelers) en competitiespelers.  

• Het niveau waarop men competitie speelt. 

• Het jaar waarin men studeert. (Eerstejaars betalen bijvoorbeeld minder dan ouderejaars). 
 
 
Om ondanks al deze verschillen toch de prijzen te kunnen vergelijken zijn, in overleg met de begeleidingscommissie, een aantal 
aannamen gedaan. Zo wordt bij het vergelijken van de prijzen van het volgende uitgegaan: 
 

• Wanneer sportcentra werken met sportkaarten en de prijs van een sportkaart is afhankelijk van het moment van aanschaf, wordt 
de prijs voor een volledig collegejaar genomen.  

• Wanneer de bijdrage aan cursussen en vrije sporten afhankelijk is van het aantal af te nemen lessen of perioden, wordt het relatief 
laagste tarief wordt gekozen. Zo is bijvoorbeeld in Utrecht de hoogte van de bijdrage om vrij te fitnessen voor drie maanden  
€ 44,80, zes maanden € 74,60 en twaalf maanden € 124,40. In dit geval is gekozen voor de relatief goedkoopste mogelijkheid 
(twaalf maanden).  

• Incidentele kortingen niet worden meegenomen.  

• Kortingen voor alleen eerstejaarsstudenten worden niet meegenomen 

• De kwaliteit van voorzieningen en trainers wordt niet meegenomen. 

• Wanneer dezelfde sport op verschillende locaties wordt aangeboden, waarbij verschillende tarieven worden gehanteerd, wordt het 
laagste tarief genomen.  

• Wanneer er verschillende prijzen worden gehanteerd voor daluren en niet-daluren wordt uitgegaan van de niet-dalurenprijs.  
 
Hierna wordt specifiek ingegaan op de manier waarop cursussen, vrije sporten en verenigingssporten worden berekend. 
 
  
De prijs van cursussen 
 
Om de verschillen tussen de cursussen (steps, spinning, judo en squash) vergelijkbaar te maken is uitgegaan van het volgende 
gestandaardiseerde aanbod.  
 
De duur van een les bedraagt één uur. Deelname geschiedt één maal per week gedurende 40 weken per jaar. (40 weken wordt 
veelal gezien als het aantal weken in een collegejaar dat studenten sporten). 
 
Wanneer een cursus meerdere malen per week wordt aangeboden en studenten meerdere keren per week daaraan deel kunnen 
nemen, is uitgegaan dat de student eenmaal per week de cursus volgt.  
 
Vervolgens zijn de prijzen van de sportcentra omgerekend naar deze maatstaaf middels de volgende formule: 
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(Prijs sportkaart (indien van toepassing) + bijdrage)   

(Aantal perioden per jaar * Aantal lessen per periode * Aantal minuten les)
   

  
* 40weken 

 
60 minuten 

  

 
Opmerking: 
Door deze wijze van berekenen kan het voorkomen dat bij sportcentra die alleen een sportkaart kennen zonder een bijdrage, de prijs 
hoger of lager kan uitvallen dan de prijs van de sportkaart.  
 
 
De prijs van vrije sporten 
 
Om de prijzen van de vrije sporten (fitness, tennis en squash) vergelijkbaar te maken is uitgegaan van de prijs voor een jaar. Deze 
periode wordt overal toegepast of kan worden toegepast. 
  
 
De prijs van verenigingssporten 
 
Verenigingssport veronderstelt dat leden competitie spelen en trainen. Contributies van leden die alleen trainen zijn in dit onderzoek 
buiten beschouwing gelaten. Voor het vergelijken van de prijzen voor verenigingssporten zijn de contributies berekend over de 
periode van een jaar en bestaan dus uit de eventuele bijdrage voor een sportkaart en de contributie.  
Wanneer er meerdere studentensportverenigingen in een bepaalde tak van sport zijn is de contributie van die vereniging genomen 
met de laagste contributie. (Dit voor zover bekend). Voor de hoogte van de contributie bij studentensportverenigingen met een 
gedifferentieerd contributiesysteem wordt het gemiddelde contributieniveau genomen. Of, wanneer alleen het hoogste team een 
hogere contributie betaalt wordt het ‘normale’ contributieniveau gehanteerd. 
 
Voorbeeld 
De contributie van SBU (Studentenbasketbal Utrecht) bedraagt: 
a. voor competitiespelende leden van H1 en D1 € 189,-; 
b. voor competitiespelende leden van H2 en D2 € 176,-; 
c. voor competitiespelende leden van H3 en D3 € 163,-; 
d. voor competitiespelende leden van H4, H5, D4, D5 en D6 € 148,-; 
e. voor trainende leden € 75,-; 
f. voor bankspelers met een extra training op een dag waarop hij/zij zelf geen training heeft wordt er € 25,- bij de contributie 

opgeteld; 
g. voor bankspelers met een extra training op een dag waarop hij/zij zelf al een training heeft wordt er € 15,- bij de contributie 

opgeteld. 
 
De contributie van alleen trainende leden en het genoemde onder f en g blijft buiten beschouwing. Uitgaande van de genoemde 
aannamen is de gemiddelde contributie dus € 169,-. Bij verenigingen waarbij de hoogte van de contributie afhankelijk is van het 
aantal jaren dat men lid is, wordt de gemiddelde contributie genomen over de eerste vijf jaar. 
 
Voorbeeld 
De contributie van M.S.R.V. Saurus (Studentenroeivereniging in Maastricht) bedraagt voor: 1e jaars: € 116,-, 2e tot en met 5e jaars: 
€ 95,-, 6e jaars: € 74,- en 7e jaars en ouder € 64,-. Uitgaande van de genoemde aannamen bedraagt de contributie € 99,20. 
 
Veel roeiverenigingen kennen zogenoemde werkacties. Hierbij verricht men verplicht werkzaamheden voor de vereniging. Ook 
sommige andere verenigingen kennen deze vorm van verplicht ‘vrijwilligerswerk’. Deze inzet kan worden afgekocht waardoor het 
niet verrichten van deze werkzaamheden een hogere bijdrage aan de vereniging betekent. In dit onderzoek blijven werkacties of 
andere vormen van vrijwillige inzet buiten beschouwing. 
 
  
 
Verantwoording voor de wijze van gegevens verzamelen 
 
De informatie over de prijzen van de cursussen, vrije sporten en contributies van de verschillende sportcentra is als volgt verzameld. 
In eerste instanties is gekeken naar de informatie op de website van het sportcentrum. Deze informatie is daarna voor controle en 
aanvulling aan de directeuren of hoofden van de sportcentra gestuurd.  
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In een aantal gevallen ontbrak de informatie over de contributies van de studentensportverenigingen. Geprobeerd is deze via de 
websites van de verenigingen te achterhalen. Indien de informatie daarop ontbrak is een e-mail gestuurd naar de verenigingen met 
het verzoek om informatie.  
 
 
Resultaten voor de afzonderlijke sporten 
 
In tabel 1 staan de prijzen weergegeven voor de afzonderlijke sporten voor universitaire studenten en hbo-studenten. Hierbij betreft 
het in bijna alle gevallen studenten van hbo-instellingen waarmee afspraken zijn gemaakt over de deelname door deze studenten 
aan het sportaanbod. In tabel 2 zijn de prijzen geïndexeerd ten opzichte van Utrecht.  
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  Utrecht Delft Eindhoven Groningen Leiden Maastricht Nijmegen Rotterdam Tilburg Twente UvA VU Wageningen 

               

Universitaire 
Studenten 

              

Cursus Steps 79,52 98,75 65,00 47,00 78,43  - 65,50 61,70 88,24 55,00 72,00 (6)  - 59,00 

 Spinning 122,53 98,75 60,00 47,00 200,00 169,16 65,50 61,70 88,24 55,00 72,00 (6) 130,91 59,00 

 Judo 68,07 79,00 60,00 47,00 78,43 30,16 43,67 30,85 88,24  - 84,00 35,56 33,71 

 Squash 209,14 (1) 60,00 47,00 -  95,24 87,33 161,11 125,00  - -  - 59,00 

               

Vrije sport Fitness 136,40 154,00 65,00 47,00 100,00 102,50 65,50 97,50 75,00 115,00 116,00 142,00 59,00 

 Tennis 91,90 79,00 65,00 47,00 100,00 112,25 (4) 65,50 72,50 75,00 55,00 114,50 75,00 59,00 

 Squash 101,00 (1) 65,00 47,00  - - 65,50 72,50 75,00 - 231,00 (3) 420,00 (3) 59,00 

               

Verenigingssport Voetbal 137,00 124,00 120,00 122,00 161,50 102,50 141,50 ? 145,00 109,50 127,50 (5) 90,00 (5) 159,00 (5) 

 Hockey 212,00 99,00 149,00 151,00 139,95  - 155,50 114,00 142,00 ? 189,00 (5) 189,00 (5) ? (5) 

 Volleybal 137,00 150,50 145,00 180,66 159,50 95,00 148,50 152,50 146,50 142,50 143,50 116,00 124,00 

 Basketbal 181,00 169,00 160,00 234,86 (5) 180,00 -  158,00 172,50 160,00 ? 179,50 166,00 - 

 Roeien 159,63 ? ? 158,00 230,00 146,70 148,50 ?  (2) 130,00 125,00 99,00 129,00 

               

Hbo-studenten               

Cursus Steps 79,52 187,50 72,00 47,00 101,96 - 65,50 91,06 88,24 55,00 72,00 (6) - 59,00 

 Spinning 122,53 187,50 66,46 47,00 230,00 169,16 65,50 91,06 88,24 55,00 72,00 (6) 196,36 59,00 

 Judo 68,07 150,00 66,46 47,00 101,96 30,16 43,67 45,53 88,24 - 84,00 45,71 33,71 

 Squash 209,14 (1) 66,46 47,00 - 95,24 87,33 237,78 125,00 - - - 59,00 

               

Vrije sport Fitness 136,40 235,00 72,00 47,00 130,00 102,50 65,50 132,00 75,00 115,00 116,00 180,00 239,00 

 Tennis 91,90 150,00 72,00 47,00 130,00 112,25 (4) 65,50 107,00 75,00 55,00 114,50 104,00 163,00 

 Squash 101,00 (1) 72,00 47,00 - - 65,50 107,00 75,00 - 231,00 (3) 420,00 (3) 59,00 

               

Verenigingssport Voetbal 137,00 195,00 127,00 122,00 191,50 102,50 141,50 ? 145,00 109,50 127,50 (5) 130,00 (5) 159,00 (5) 

 Hockey 212,00 170,00 156,00 151,00 169,95 - 155,50 148,50 142,00 ? 189,00 (5) 189,00 (5) ? (5) 

 Volleybal 137,00 221,50 152,00 180,66 189,50 95,00 148,50 187,00 146,50 142,50 143,50 160,00 124,00 

 Basketbal 181,00 240,00 167,00 234,86 (5) 210,00 - 158,00 207,00 160,00 ? 179,50 210,00 - 

 Roeien 159,63 ? ? 158,00 260,00 146,70 148,50 ? (2) 130,00 125,00 99,00 129,00 

 
Tabel 1. Overzicht van de kosten in euro’s voor een universitaire en een hbo-student per sport in het collegejaar 2007 – 2008 in de verschillende universitaire sportcentra. Hierbij is bij het cursusaanbod uitgegaan van deelname aan een les van 60 
minuten gedurende één maal per week gedurende 40 weken per jaar. Voor vrije sporten en verenigingssporten is uitgegaan van een periode van één jaar. De prijzen voor hbo-studenten gelden voor studenten van hbo-instellingen waarmee afspraken 
zijn gemaakt. 
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Opmerkingen 
(1) Delft heeft geen eigen squashvoorzieningen. Zij kennen wel kortingssysteem bij een commerciële aanbieder waarbij studenten 45 minuten voor € 4,- kunnen squashen.  
(2) De studentenroeivereniging heeft geen binding met het universitair sportcentrum. 
(3) Studententarief bij een commercieel squashcentrum. 
(4) Vrij tennis kan alleen via de tennisvereniging. 
(5) Contributie volgens studententarief bij een burgervereniging. De genoemde bedragen gelden voor verenigingen die staan vermeld op de website van het sportcentrum. Andere burgerverenigingen hebben ook vaak gereduceerde tarieven voor 
studenten. Het kan dus voorkomen dat studenten elders voordeliger kunnen sporten. 
(6) Steps en spinning zijn onderdeel van groepsfitness 
 
 
(-) Het sportcentrum heeft geen aanbod. 
(?) Geen gegevens bekend. 
 

 
  Utrecht Delft Eindhoven Groningen Leiden Maastricht Nijmegen Rotterdam Tilburg Twente UvA VU Wageningen 

Universitaire studenten               

Cursus Steps 100 124 82 59 99 - 82 78 111 69 91 (6) - 74 

 Spinning 100 81 49 38 163 138 53 50 72 45 59 (6) 107 48 

 Judo 100 116 88 69 115 44 64 45 130 - 123 52 50 

 Squash 100 (1) 29 22 - 46 42 77 60 - - - 28 

               

Vrije sporten Fitness 100 113 48 34 73 75 48 71 55 84 85 104 43 

 Tennis 100 86 71 51 109 122 (4) 71 79 82 60 125 82 64 

 Squash 100 (1) 64 47 - - 65 72 74 - 229 (3) 416 (3) 58 

               

Verenigingssport Voetbal 100 91 88 89 118 75 103 ? 106 80 93 (5) 66 (5) 116 (5) 

 Hockey 100 47 70 71 66 - 73 54 67 ? 89 (5) 89 (5) ? (5) 

 Volleybal 100 110 106 34 116 69 108 111 107 104 105 85 91 

 Basketbal 100 93 88 130 (5) 99 - 87 95 88 ? 99 92 - 

 Roeien 100 ? ? 99 144 92 93 ? (2) 81 78 62 81 
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  Utrecht Delft Eindhoven Groningen Leiden Maastricht Nijmegen Rotterdam Tilburg Twente UvA VU Wageningen 

Hbo-studenten               

Cursus Steps 100 236 91 59 128 - 82 115 111 69 91 (6) - 74 

 Spinning 100 153 54 38 188 138 53 74 72 45 59 (6) 160 48 

 Judo 100 220 98 69 150 44 64 67 130 - 123 67 50 

 Squash 100 (1) 32 22 - 46 42 114 60 - - - 28 

               

Vrije sporten Fitness 100 172 53 34 95 75 48 97 55 84 85 132 175 

 Tennis 100 276 78 51 141 122 (4) 71 116 82 60 125 113 177 

 Squash 100 (1) 71 47 - - 65 106 74 - 229 (3) 416 (3) 58 

               

Verenigingssport Voetbal 100 142 93 89 140 75 103 ? 106 80 93 (5) 95 (5) 116 (5) 

 Hockey 100 80 74 71 80 - 73 70 67 ? 89 (5) 89 (5) ? (5) 

 Volleybal 100 162 11 34 138 69 108 136 107 104 105 117 91 

 Basketbal 100 133 92 130 (5) 116 - 87 114 88 ? 99 116 - 

 Roeien 100 ? - 99 163 92 93 ? (2) 81 78 62 81 

 
Tabel 2. De prijsverschillen voor universitaire en hbo-studenten tussen de universitaire sportcentra geïndexeerd. (Utrecht = 100). 

 
Opmerkingen 
(1) Delft heeft geen eigen squashvoorzieningen. Zij kennen wel kortingssysteem bij een commerciële aanbieder waarbij studenten 45 minuten voor € 4,- kunnen squashen.  
(2) De studentenroeivereniging heeft geen binding met het universitair sportcentrum. 
(3) Studententarief bij een commercieel squashcentrum. 
(4) Vrij tennis kan alleen via de tennisvereniging. 
(5) Contributie volgens studententarief bij een burgervereniging. De genoemde bedragen gelden voor verenigingen die staan vermeld op de website van het sportcentrum. Andere burgerverenigingen hebben ook vaak gereduceerde tarieven voor 
studenten. Het kan dus voorkomen dat studenten elders voordeliger kunnen sporten. 
(6) Steps en spinning zijn onderdeel van groepsfitness. 
 
 
(-) Het sportcentrum heeft geen aanbod. 
(?) Geen gegevens bekend. 
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Resultaten voor de sportprofielen 
 
Hierboven is gekeken naar de verschillen in prijzen voor een aantal afzonderlijke sporten. In werkelijkheid beoefenen veel 
studenten echter meerdere sporten. Door de verschillende betalingswijzen van de sportcentra kunnen hierdoor de kosten voor 
studenten grotere verschillen gaan vertonen. Bij een aantal sportcentra immers kunnen studenten na het aanschaffen van een 
sportkaart onbeperkt sporten. Hierdoor zijn studenten die meerdere sporten beoefenen goedkoper uit. Door middel van een 
viertal sportprofielen kan inzicht worden gegeven in deze verschillen. Een sportprofiel is gedefinieerd als het sportgedrag van 
een student gedurende een jaar binnen een sportcentrum. 
 
Bij het berekenen van de prijs voor een profiel is gekeken naar de prijs van de sportkaart (indien van toepassing) plus de 
(eventuele) bijdrage en/of contributie. Bij de hoogte van de bijdrage is gekeken naar de bijdrage per les vermenigvuldigd met 
het aantal weken. Er is niet gekeken naar de duur van de les van de cursussen. Deze is voor de verschillende sporten in de 
sportcentra bijna gelijk. 
 
 
Profiel 1. 
 
Ellen is lid van de hockeyvereniging en doet eenmaal in de week (gedurende 40 weken in het jaar) aan spinning. De kosten 
voor Ellen zijn per universitaire studentensportcentrum weergegeven in tabel 3.  
  

 Sportkaart Contributie hockey p.j Spinning 40 weken Totaal Utrecht=100 

      

Utrecht 12,00 200,00 88,78 302,78 100 

Delft 79,00 20,00 0,00 99,00 33 

Eindhoven 65,00 84,00 0,00 149,00 49 

Groningen 47,00 104,00 0,00 151,00 50 

Leiden 100,00 39,95 100,00 239,95 79 

Maastricht (*) - - - - - 

Nijmegen 65,50 90,00 0,00 155,50 51 

Rotterdam 72,50 41,50 0,00 114,00 38 

Tilburg 75,00 67,00 0,00 142,00 47 

Twente 55,00 ? 0,00 ? ? 

UvA 0,00 189,00 (B) 72,00 261,00 86 

VU 0,00 189,00 (B) 120,00 309,00 102 

Wageningen 59,00 ? (B) 0,00 ? ? 

 
 (*) Hebben geen hockeyvereniging. 
(B) Aanbod door burgerverenging. 
 
Tabel 3. Kosten voor een student die lid is van een hockeyvereniging en gedurende 40 weken eenmaal per week aan spinning doet. 

 
 
Voor dit profiel zijn de prijzen bij de VU en in Utrecht het hoogst. Delft is duidelijk het goedkoopst. Dit heeft vooral te maken met 
de lage contributie van de hockeyvereniging. In Utrecht betaalt een student tienmaal zoveel aan contributie als in Delft.  
 
 
Profiel 2. 
 
Peter volgt een cursus judo gedurende 40 weken en doet daarnaast nog aan fitness (40 weken). De kosten voor Peter zijn per 
universitaire studentensportcentrum weergegeven in tabel 4. 
 
 

 Sportkaart Judo 40 weken Fitness 40 weken Totaal Utrecht=100 

      

Utrecht 12,00 88,87 124,40 225,27 100 

Delft 79,00 0,00 75,00 154,00 68 

Eindhoven 65,00 0,00 0,00 65,00 29 

Groningen 47,00 0,00 0,00 47,00 21 

Leiden 100,00 0,00 0,00 100,00 44 
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 Sportkaart Judo 40 weken Fitness 40 weken Totaal Utrecht=100 

      

Maastricht 47,50 0,00 102,50 150,00 67 

Nijmegen 65,50 0,00 0,00 65,50 29 

Rotterdam 72,50 0,00 25,00 97,50 43 

Tilburg 75,00 0,00 0,00 75,00 33 

Twente (*) - - - - - 

UvA 0,00 84,00 116,00 200,00 89 

VU 0,00 56,00 142,00 198,00 88 

Wageningen 59,00 0,00 0,00 59,00 26 

 
 
(*) Hebben geen judoaanbod.  
 
Tabel 4. Kosten voor een student die gedurende 40 weken eenmaal per week een cursus judo volgt en daarnaast aan fitness doet.  
 

 
Voor dit sportprofiel moet in Utrecht het meest worden betaald. In Groningen hoeft men bijna 80% minder te betalen. Hier 
betaalt men alleen de sportkaart. Ook in Eindhoven, Leiden, Nijmegen, Tilburg en Wageningen betalen studenten alleen de 
sportkaart. We zien dat de kosten hier beduidend lager zijn dan bij de sportcentra waar voor iedere sport moet worden 
bijbetaald. 
 
 
Profiel 3. 
 
Hans is lid van de voetbalvereniging en speelt tennis (vrij sporten) gedurende respectievelijk twaalf maanden. De kosten 
voor Hans zijn per sportcentrum weergegeven in tabel 5.  
 
 

 Sportkaart Contributie voetbal p.j. 
Tennis  

vrije sport  
p.j. 

Totaal Utrecht=100 

      

Utrecht 12,00 125,00 79,90 216,90 100 

Delft 79,00 50,00 0,00 129,00 59 

Eindhoven 65,00 55,00 0,00 120,00 55 

Groningen 47,00 75,00 0,00 122,00 56 

Leiden 100,00 61,50 0,00 161,50 74 

Maastricht 47,50 70,00 64,75 182,25 84 

Nijmegen 65,50 76,00 0,00 141,50 65 

Rotterdam 72,50 ? 0,00 ? ? 

Tilburg 75,00 70,00 0,00 145,00 67 

Twente 55,00 54,50 0,00 109,50 50 

UvA 0,00 127,50 (B) 114,50 242,00 112 

VU 0,00 90,00 (B) 75,00 165,00 76 

Wageningen  59,00 100,00 (B) 0,00 159,00 73 

 
(B) Aanbod door burgervereniging. 

 
Tabel 5. Kosten voor een student die lid is van een voetbalvereniging en gedurende 12 maanden tennist (vrije sport).  

 
De contributie voor voetbal zijn in Utrecht en bij de UvA het hoogst. Samen met de bijdrage voor tennis komen Utrecht en de 
UvA als duurste centra naar voren.  
 
 
Profiel 4. 
 
Sanne is een fanatiek sporter. Zij bokst, doet aan spinning en daarnaast tennist zij regelmatig en is ook nog lid van een 
volleybalvereniging. De kosten voor Sanne zijn per sportcentrum weergegeven in tabel 6.  
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 Sportkaart 
Boksen 40 weken 

(1) 
Spinning 
40 weken 

Tennis 
vrije sport  

p.j. 

Volleybal 
contributie p.j. 

Totaal Utrecht=100 

        

Utrecht 12,00 82,29 88,78 79,90 125,00 387,97 100 

Delft 79,00 0,00 0,00 0,00 71,50 150,50 39 

Eindhoven 65,00 0,00 0,00 0,00 80,00 145,00 37 

Groningen 47,00 0,00 0,00 0,00 133,66 180,66 47 

Leiden (*) - - - - - - - 

Maastricht 47,50 ? 85,71 64,75 (2) 47,50 ? ? 

Nijmegen 65,50 0,00 0,00 0,00 83,00 148,50 38 

Rotterdam (*) - - - - - - - 

Tilburg 75,00 0,00 0,00 0,00 71,50 146,50 38 

Twente (*) - - - - - - - 

UvA 0,00 49,50 72,00 114,50 95,00 331,00 85 

VU 0,00 56,00 120,00 104,00 60,00 340,00 88 

Wageningen 59,00 5,00 0,00 0,00 65,00 129,00 33 

 
(1) De prijzen van boksen zijn gebaseerd op informatie van de websites van de sportcentra.  
(2) Aanbod via tennisvereniging.  
(*) Hebben geen boksaanbod.  

 
Tabel 6. Kosten voor een student die gedurende 40 weken boksles en spinningles volgt,  die lid is van een volleybalvereniging en gedurende 12 maanden tennist 
(vrije sport).  

 
Voor dit profiel moet in Utrecht het meest  worden betaald. Met uitzondering van de UvA en VU hoeven studenten bij de 
overige centra minder dan de helft te betalen. In Wageningen is dit slechts 33%. 
 
In tabel 7 is de rangorde weergegeven van de sportcentra voor de prijzen voor de afzonderlijke sporten. Het duurste 
sportcentrum krijgt voor de betreffende sport het cijfer 1, het goedkoopste 13. Hieruit blijkt dat studenten die slechts één 
sport beoefenen in Leiden bij vier sporten het duurst is. In Utrecht moet voor een cursus squash en het lidmaatschap voor 
hockey het meest  worden betaald van alle sportcentra.  
Wanneer we kijken naar het gemiddelde van de verschillende scores komt naar voren dat Leiden gemiddeld het duurste is 
voor de studenten die maar één sport beoefend, gevolgd door Utrecht en de UvA. Twente is met deze berekeningswijze het 
goedkoopste. 
 

 
Steps 

(cursus) 
Spinning 
(cursus) 

Judo 
(cursus) 

Squash 
(cursus) 

Fitness Tennis Squash Voetbal Hockey Volleybal Basketbal Roeien Gem. rangorde 

              

Utrecht 3 4 5 1 3 4 3 5 1 9 2 2 3,5 

Delft 1 5 3 - 1 5 - 7 10 3 6 - 4,6 

Eindhoven 7 10 6 6 10 9 7 9 6 6 8 - 7,6 

Groningen 11 13 7 8 13 13 9 8 5 13 1 3 8,7 

Leiden 4 1 4 - 7 3 - 1 8 1 3 1 3,3 

Maastricht - 2 11 4 6 2 - 11 - 12 - 5 6,6 

Nijmegen 6 8 8 5 11 10 6 4 4 4 10 4 6,7 

Rotterdam 8 9 12 2 8 8 5 - 9 2 5 - 6,8 

Tilburg 2 6 1 3 9 6 4 3 7 5 8 - 4,9 

Twente 10 12 - - 5 12 - 10 - 8 - 6 9,0 

UvA 5 7 2 - 4 1 2 6 2 7 3 8 4,3 

VU - 3 9 - 2 6 1 12 2 11 7 9 6,2 

Wageningen 9 11 10 7 12 11 8 2 - 10 - 7 8,7 

 
Tabel 7. Rangorde van de sportcentra voor de prijzen voor de afzonderlijke sporten. Het duurste sportcentrum krijgt voor de betreffende sport het cijfer 1, 
het goedkoopste 13.
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Wanneer we kijken naar de sportprofielen dan blijkt dat studenten die meerdere sporten beoefenen in die sportcentra waar per sport 
een bijdrage moet  worden betaald veel duurder uit zijn. In tabel 8 is de totaalprijs voor het geselecteerde cursusaanbod en de vrije 
sporten in de sportcentra weergeven. 
 

 Sportkaart 
Steps  

40 weken 
Spinning 
40 weken 

Judo  
40 weken 

Squash  
(cursus) 
40 weken 

Fitness 
12 mnd 

Tennis 
12 mnd 

Squash  
12 mnd 

Totaal 

          

Utrecht 12,00 59,56 88,78 88,78 192,00 124,40 79,90 89,00 734,42 

Delft 79,00 0,00 0,00 0,00 - 75,00 0,00 - 154,00 (*) 

Eindhoven 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 

Groningen 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 

Leiden 100,00 0,00 100,00 0,00 - 0,00 0,00 - 200,00 (*) 

Maastricht 47,50 - 85,71 0,00 26,19 55,00 64,75 - 279,15 (*) 

Nijmegen 65,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,50 

Rotterdam 72,50 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 97,50 

Tilburg 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 

Twente 55,00 0,00 0,00 - - 60,00 0,00 - 115,00 (*) 

UvA 0,00 72,00 72,00 72,00 - 116,00 114,50 216,00 662,50 (*) 

VU 0,00 - 120,00 56,00 - 142,00 75,00 420,00 813,00 (*) 

Wageningen 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 

 
(-) Geen aanbod 
(*) Totaal is niet gebaseerd op alle sporten. 
 
Tabel 8. Overzicht van de totale kosten van het cursusaanbod en de vrije sporten binnen de verschillende sportcentra 
 

Bij deze tabel moet worden opgemerkt dat de sportcentra waar een bepaalde cursus of vrije sport niet wordt aangeboden, in het 
algemeen niet structureel een eigen bijdrage per sport vragen. 
 
 

Uit tabel 8 blijkt dat Utrecht samen met de VU en UvA tot de duurste sportcentra gerekend mogen worden.  
Wanneer we de verschillende sportprofielen als uitgangspunt nemen ontstaat een iets ander beeld. In tabel 9 is gekeken naar het 
gemiddelde van de geïndexeerde prijs voor de studenten van de verschillende sportprofielen. Op deze wijze krijgen we een 
doorsnede van de kosten van de verschillende sporters met een bepaalde sportprofiel.  
 
 

Sportprofiel 1 2 3 4 Gemiddelde 

      

Utrecht 100 100 100 100 100 

Delft 33 68 59 39 50 

Eindhoven 49 29 55 37 43 

Groningen 50 21 56 47 44 

Leiden 79 44 74  66 

Maastricht  67 84  76 

Nijmegen 51 29 65 38 46 

Rotterdam 38 43   41 

Tilburg 47 33 67 38 46 

Twente   50  50 

UvA 86 89 112 85 93 

VU 102 88 76 88 89 

Wageningen  26 73 33 44 

 
Tabel 9. Gemiddelde van de geïndexeerde prijs voor de studenten van de verschillende sportprofielen. 
 

 
Uit tabel 9 kan worden afgelezen dat Utrecht voor de opgestelde 4 sportprofielen gemiddeld het duurst is. Hierbij moet de 
kanttekening worden gemaakt dat voor het gemiddelde van Twente slechts met één sportprofiel kan worden vastgesteld. Van de 
geselecteerde sporten worden hier maar een beperkt aantal aangeboden of ontbraken de gegevens van de contributies. In Twente 
hoeft maar voor slechts een beperkt aantal sporten te worden bijbetaald. Het gemiddelde van Maastricht kan maar met twee 
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sportprofielen worden vastgesteld. Tot slot moet vermeld worden dat squash niet in de profielen voor komt en daarom in deze tabel 
niet is opgenomen. Met name in squash zitten grote verschillen tussen de sportcentra. 
 
 
Conclusies 
 
Om de vraag te kunnen beantwoorden wat een student betaalt om te sporten in een sportcentrum is allereerst gekeken naar de 
kosten van afzonderlijke sporten die geselecteerd waren voor het onderzoek. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen cursussen, vrije 
sporten en sporten in verenigingsverband. Om de tarieven te kunnen vergelijken is uitgegaan van een standaard aanbod. Bij de 
cursussen is uitgegaan van een uur sporten per week gedurende 40 weken. Bij de vrije sporten en verenigingssporten is uitgegaan 
van respectievelijk onbeperkt kunnen sporten gedurende een jaar en de contributie voor een jaar. Alle prijzen bij de verschillende 
sportcentra zijn omgerekend naar deze standaarden.  
Verder zijn de prijzen van een viertal sportprofielen berekend. Een sportprofiel is het sportgedrag van een student gedurende een jaar 
binnen een sportcentrum. Hierbij wordt uitgegaan dat studenten vaak meer dan één sport beoefenen.  
 
Het antwoord op de vraag in welk sportcentrum studenten het meest moeten betalen om te sporten is afhankelijk van het sportprofiel 
van de verschillende studenten en de manier van berekening. Ook worden de sporten binnen een bepaald sportprofiel niet altijd 
aangeboden bij een sportcentrum.  
 
Toch kunnen we stellen dat Utrecht samen met de UvA en VU veruit tot de duurste sportcentra behoren. De UvA en VU zijn met 
name duur doordat de prijs van hun squashaanbod zeer hoog is. Zijn bieden squash aan via een commerciële aanbieder. 
Leiden en Maastricht vormen de middenmoot. De kosten bij de overigen sportcentra liggen dicht bij elkaar en zijn in tegenstelling tot 
Utrecht en de UvA en VU velen malen goedkoper. Het zijn met name de sportcentra waar studenten alleen een sportkaart hoeven 
aan te schaffen en geen bijdrage per sport hoeven te betalen, die het goedkoopste zijn. 
 
Tot slot kan worden gesteld dat Utrecht in de verschillende wijze van berekenen bijna altijd als duurste naar voren komt. 
Geconcludeerd kan worden dat wanneer studenten meer dan één sport beoefenen, de kans dat zij in Utrecht het meest moeten 
betalen het grootst is. 
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Hoofdstuk 3. Welke huurtarieven hanteren de studentensportcentra voor studentensportverenigingen? 

 
De sporten die in competitieverband worden beoefend worden veelal aangeboden door de studentensportverenigingen. Hiervoor maken 
zij veelal gebruik van voorzieningen van de sportcentra. In een enquête naar de directeuren of hoofden van de sportcentra is gevraagd 
naar de huurtarieven die studentensportverenigingen moeten betalen voor trainingen en het spelen van competitie aan de sportcentra. 
Huurtarieven voor evenementen en toernooien vallen buiten dit onderzoek.  
 
In dit onderzoek is gekeken naar de volgende voorzieningen: 
• voetbalveld 
• hockeyveld 
• tennisbaan 
• basketbalveld 
• volleybalveld 
• badmintonveld 
 
 
Berekeningswijze van de huurtarieven. 
 
Gekeken is naar de uurtarieven voor studentensportverenigingen over het jaar 2006 – 2007. Hierbij is onderscheid gemaakt naar prijzen 
voor competitie- en trainingsuren en is er gekeken naar de ondergrond van de buitensportvoorzieningen.  
 
 
Resultaten 
 
Van de dertien sportcentra berekenen drie sportcentra huur voor het gebruik van voorzieningen te weten Utrecht, Groningen en 
Nijmegen. Van Rotterdam ontbreken de gegevens. In Groningen geldt een afwijkende systematiek. Hier hoeven de 
studentensportverenigingen geen huur te betalen voor trainingsuren waarop verenigingen op basis van een subsidiestelsel recht 
hebben. De huur wordt betaalt door de ACLO (studentensportraad). Willen verenigingen meer uren gebruikmaken van de 
accommodatie voor trainingen dan wordt hiervoor wel huur gerekend. In de onderstaande tabel zijn deze bedragen tussen haakjes 
vermeld. 
 
In onderstaande tabel zijn de van huurtarieven opgenomen voor trainingen en competitiewedstrijden.  
 
 Utrecht Groningen Nijmegen 

 Trainingen Competitie Trainingen (*) Competitie Trainingen Competitie 

       

Voetbal       

       

natuurgras € 16,25 € 16,25 
€ 0,00 
(€ 6,40) 

€ 6,80 - - 

kunstgras - - - - € 0,00 € 22,35 

       

Hockey       

       

natuurgras € 16,25 € 16,25 
€ 0,00 
(€ 6,40) 

€ 6,80 - - 

kunstgras € 28,00 € 28,00 
€ 0,00 

(€ 10,80) 
€ 11,00 € 0,00 € 13,00 

rubber ingestrooid - - 
€ 0,00 
(€13,20) 

€ 13,40 - - 

       

       

Tennisbaan       

       

kunstgras € 14,00 € 14,00 - - € 0,00 € 2,00 

gravel - - 
€ 0,00 
(€ 3,70) 

€ 3,70 - - 
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 Utrecht Groningen Nijmegen 

 Trainingen Competitie Trainingen Competitie Trainingen Competitie 

       

Basketbalveld 
€ 11,25 

(tarief 1/3 sporthal) 
€ 11,25 

€ 0,00 
(€ 9,40) 

(tarief sporthal) 

€ 18,40 
(tarief sporthal) 

€ 0,00 € 10,60 

       

Volleybalveld 
€ 11,25 

(tarief 1/3 sporthal 
€ 11,25 

€ 0,00 
(€ 9,40) 

(tarief sporthal) 

€ 18,40 
(tarief sporthal) 

€ 0,00 € 6,65 

       

Badmintonveld 
€ 11,25 

(per 3 velden) 
(tarief 1/3 sporthal 

€ 11,25 
(per 3 velden) 

€ 0,00 
(€ 9,40) 

(tarief sporthal) 

€ 18,40 
(tarief sporthal) 

€ 0,00 
(is € 0,00 voor 3 

velden) 

€ 2,95 
(is € 8,85 voor 3 

velden) 

 
(*) De bedragen bij Groningen die tussen haakjes staan zijn de bedragen die studentensportverenigingen moeten betalen die zij buiten de gesubsidieerde uren afnemen.  
 
Tabel 10. Overzicht van de huurtarieven per uur voor trainingen en competitiewedstrijden in Utrecht, Groningen en Nijmegen.  
 
 
 

Conclusies 
 
Van de dertien sportcentra rekenen er negen geen huur voor het gebruik van voorzieningen door studentensportverenigingen. Van 
Rotterdam ontbreken de gegevens. In Utrecht, Groningen en Nijmegen betalen verenigingen wel huur. Groningen en Nijmegen 
hanteren twee verschillende tarieven; een weekend- en doordeweeks tarief. Zij vragen alleen huur voor het spelen van 
competitiewedstrijden. Trainingsuren zijn hier in de regel gratis. In Groningen kunnen verenigingen namelijk extra uren accommodatie 
huren (buiten de gesubsidieerde uren). Hiervoor wordt wel huur gerekend. In Utrecht wordt geen onderscheid gemaakt tussen trainings- 
en competitie-uren. Dit alles maakt het vergelijken niet eenvoudig. Toch wordt uit tabel 10 duidelijk dat Utrecht in het algemeen de 
hoogste huurtarieven hanteert.  
 
Afgezien van de extra uren die verenigingen in Groningen kunnen bijhuren, moeten alleen in Utrecht verenigingen betalen voor 
trainingsuren. Voor de competitie-uren moeten verenigingen in Utrecht, Groningen en Nijmegen wel betalen. Voor het gebruik van de 
onderzochte buitensportvoorzieningen moeten verenigingen in Utrecht het meest betalen. Een uitzondering hierop is een voetbalveld 
waar Nijmegen het duurst is. Hierbij moet worden opgemerkt dat in Nijmegen uitsluitend op kunstgras wordt gevoetbald.  
Voor een kunstgras hockeyveld moet in Utrecht ruim tweemaal zoveel betaald worden dan in Groningen en Nijmegen. Voor een 
kunstgras tennisbaan in Utrecht betaalt een vereniging zelfs zevenmaal meer dan in Nijmegen.  
 
Voor de binnensportvoorzieningen zijn tijdens de competitie-uren de verschillen minder groot. Hier moet in Groningen het meest worden 
betaald. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat in Groningen voor het spelen van competitiewedstrijden de huurtarieven gelden voor de 
gehele sporthal. In Utrecht gelden de tarieven voor een derde sporthal (1 volleybal- of basketbalveld of drie badmintonvelden) in 
Nijmegen zijn de tarieven per veld. Naarmate verenigingen dus optimaler de sporthal benut (i.c. zoveel mogelijk velden in een uur 
gebruikt) worden de tarieven in Groningen lager. Zo zou men in Groningen voor negen badmintonvelden (het maximaal aantal velden in 
een sporthal) € 18,40 betalen. In Utrecht moet men voor hetzelfde aantal € 33,75 en in Nijmegen € 26,55 worden betaald.  
 
In het algemeen kunnen we stellen dat in Utrecht studentensportverenigingen de meeste huur moeten betalen voor het gebruik van de 
sportvoorzieningen. Als enigste sportcentrum moeten verenigingen hier voor zowel trainings- als competitie-uren betalen. Ook voor de 
buitensportvoorzieningen tijdens competitie-uren rekent Utrecht de hoogste huurtarieven. Voor binnensportvoorzieningen is het lastig 
een duidelijke vergelijking te maken omdat Groningen een tarief voor de gehele sporthal heeft. Dit betekent dat een optimaal benutten 
van de velden voor verenigingen voordelen heeft.   
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Hoofdstuk 4. Verstrekt de universiteit directe of indirecte subsidies aan studentensportcentra? 
 
 
De sportcentra zijn voor hun inkomsten afhankelijk van subsidies van de universiteiten. De hoogte van deze subsidies kunnen onderling 
verschillen. Om de verschillen in beeld te krijgen en te kijken op welke wijze universiteiten hun sportcentra subsidiëren zijn mondelinge 
interviews gehouden met de directeuren of hoofden van de sportcentra van Utrecht, Eindhoven, Maastricht, Rotterdam, de UvA en 
Wageningen. Om praktische redenen zijn niet met alle dertien sportcentra interviews gehouden. De selectie, welke sportcentra zij is 
gemaakt op basis van een aselecte steekproef.  
 
In overzicht 1 zijn de kerngegevens van de ondervraagde sportcentra opgenomen. Hierin zijn opgenomen de vorm van rechtspersoon, 
het aantal sportkaarthouders, de ‘eigen’ sportvoorzieningen en wie de eigenaar is van deze voorzieningen.  
 

 Rechtspersoon 
Sportkaarthouders 

2007- 2008 
Voorzieningen (‘eigen’) Eigendom voorzieningen 

     

3 sporthallen 
4 squashbanen 
1 danszaal (12m x 12m). 
1 fitnesszaal 

Utrecht Stichting Universitair: 5650 
Hbo: 1690 
Overige: 1520 
Totaal: 8860 

2 voetbalvelden (natuurgras) 
2 hockeyvelden (kunstgras) 
9 tennisbanen (kunstgras) (inclusief 1 oefenkooi) 
1 oefengelegenheid golf 
1 trainingsveld voetbal 
1 trainingsveld rugby 
2 beachvolleybalvelden 

Genoemde voorzieningen zijn 
eigendom van de Universiteit 
Utrecht. 

     

3 sporthallen 
1 gymzaal 
5 squashbanen 
1 zwembad 
1 dojo 
1 fitnesszaal 
2 cardioruimten 
1 sauna 

Eindhoven Het sportcentrum valt 
onder Dienst Algemene 
Zaken van de Technische 
Universiteit Eindhoven. 

Universitair: 4900 
Hbo: 3200 
Overige: 1200 
Totaal: 9300  

6 voetbalvelden (natuurgras) 
1 hockeyveld (kunstgras) 
11 tennisbanen (kunstgras) 
1 golf drivingrange 
1 klimwand/-toren 
1 trimparcours 

Genoemde voorzieningen zijn 
eigendom van de Technische 
Universiteit Eindhoven. 

     

Maastricht UM Sport is onderdeel 
van het 
Studentenservicecentrum 
van de UM.  

Universitair: 3720 
Hbo: 520 
Overige: 370 
Totaal: 4610 

 
 
 
  
 

Het sportcentrum heeft geen 
eigen accommodatie. Met 
uitzondering van een roeilocatie 
en een outdoor klimmuur. Zij huurt 
diverse sportvoorzieningen bij een 
woningstichting, gemeente of 
particuliere bedrijven. 
 
Momenteel is UM Sport, in 
samenwerking met 
woningstichting Servatius, bezig 
met de realisatie van een nieuw 
sportcomplex. Dit complex wordt 
eigendom van de woningstichting 
en UM Sport zal hoofdhuurder 
zijn.  
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 Rechtspersoon 
Sportkaarthouders 

2007- 2008 
Voorzieningen (‘eigen’) Eigendom voorzieningen 

     

2 sporthallen 
2 sportzalen 
5 squashbanen 
1 dojo 
2 fitnesszalen 
1 roeitank 

Rotterdam Stichting Universitair: 4100 
Hbo: 930 
Overige:760 
Totaal: 5790 

6 tennisbanen (kunstgras) 
1 roeigebouw (clubhuis) 

Genoemde voorzieningen zijn 
eigendom van de Erasmus 
Universiteit. 

     

2 sporthallen 
2 gymzalen 
5 squashbanen 
1 dojo 
2 fitnesszalen 
1 aerobiczaal  
1 testruimte 

UvA Stichting Universitair: 6300 
(UvA 4500, overige 
universitaire 1800) 
Hbo: 2400 
Overige: 3300 
Totaal: 12.000 
 

8 tennisbanen (hardcourt) (4 banen worden ‘s 
winters voorzien van een blaashal) 
1 roeigebouw (clubhuis) 
1 beachvolleybalveld 

Genoemde voorzieningen zijn 
eigendom van de Universiteit van 
Amsterdam. De tennisbanen zijn 
eigendom van het usc. 

     

1 sporthal 
1 sportzaal 
4 squashbanen 
1 fitnesszaal 

Wageningen Het sportcentrum is 
onderdeel van het 
facilitair bedrijf. 

Universitair: 3484 
Hbo: 480 
Overige: 1230 
Totaal: 5194 

4 voetbalvelden (natuurgras) 
3 tennisbanen (gravel) 
3 tennisbanen (kunstgras) 
1 atletiekbaan 

Genoemde voorzieningen zijn 
eigendom van de Universiteit 
Wageningen. 

 
Overzicht 2. Kerngegevens van de ondervraagde sportcentra. 

 
In de volgende overzichten zijn de baten en kosten van de sportcentra uitgewerkt. Niet alle baten zijn hierin opgenomen. inkomsten uit 
bijvoorbeeld rente zijn niet altijd opgenomen. Bij de kosten is steeds gekeken op welke begroting (universiteit of sportcentra) de 
betreffende post drukt. Op deze wijze wordt een beeld verkregen van de indirecte subsidies die sportcentra ontvangen. 
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Overzicht baten 
 

 
Totale 

begroting 

Directe 
bijdrage 

universiteit 

Bijdrage 
hbo-

instellingen 

Bijdrage 
derden 

Bijdrage 
sportkaarthouders 

Opbrengst 
verhuur 

Opbrengsten 
verhuur 
derden 

Overige inkomsten uit 
exploitatie 

         

Utrecht 
± € 2.6 
miljoen 

 

€ 1.212.000,- 
 

€ 127.000,- 
 

€ 36.000,- 
 

€ 579.000,- 
 

€ 193.000,- 
 

€ 209.000,- € 188.000,- 

         

Eindhoven 
± € 1.9 
miljoen 

 

€ 250.000,- 
 
 

€ 509.000,- 
 

€ 50.000,- 
€ 538.000,- 

 
€ 10.000,- 

 
€ 120.000,- 

 

Verhuur materialen 
en lessen 
€ 115.000,- 
Horeca € 270.000,- 
Overige € 15.000,- 

         

Maastricht 
± € 1 
miljoen 

 
€ 480.000,- nihil nihil € 270.000,- nihil nihil 

Reclame e.d. 
€ 1000,- 

         

Rotterdam 
± € 1.7 
miljoen 

 

€ 832.000,- 
 

nihil - 
€ 529.000 

 
 

€ 171.000 
 

Horeca, reclame, e.d. 
€ 15.000,- ; 

 

         

UvA 
± € 3 
miljoen 

 

€ 900.000,- 
 

€ 250.000,- 
 

€ 60.000,- 
 

€ 1.200.000,- 
 

nihil 
 

€ 500.000,- 
Horeca 

€ 100.000,- 

         

Wageningen 
± € 2 
miljoen 

€ 1.000.000,- € 122.000,- - € 480.000,- € 0,- € 114.000,- 
Horeca 

€ 102.000,- 

 
Overzicht 3. Overzicht van de baten van de ondervraagde sportcentra. 

 
 
Overzicht lasten 
 

 Huurprijs 

Regulier 
onderhoud 

(velden, banen, 
gebouwen) 

Ten 
laste 
van 

Groot onderhoud 
(velden, banen, 
gebouwen) 

Ten laste 
van 

Energie- 
kosten 

Ten 
laste van 

Inhuren 
accommo- 
daties 

Ten laste 
van 

          

Utrecht € 587.000,- 
€ 231.000,- 

(Incl. 
schoonmaak) 

usc Onbekend UU € 139.000,- usc € 10.000,- usc 

          

Eindhoven n.v.t. 

Totaal onderhoud € 350.000,- 
De onderhoudskosten voor verfraaiing van de 
accommodatie zijnde € 55.000,- komen voor 
rekening van het usc. 
Schoonmaaklasten voor usc € 3.000,- 

TUE 

€ 190.000,- 
 
Tijdens 
evenementen  
€ 10.000,-   

TUE 
 

usc 
€ 60.000,- usc 

          

Maastricht € 165.000,- Onderhoud door verhuurder 
Verhuur-

der 
- 

In 
huurprijs 

€ 74.000,- ? 

          

Rotterdam      - 
In 

huurprijs 
€ 27.000,- usc 

          

UvA 
Huur en 
pacht 

€ 75.000,- 
€ 50.000,- usc 

In verband met 
verhuizing wordt 
nauwelijks groot 
onderhoud gedaan. 

UvA € 250.000,- usc € 75.000,- usc 

          

Wageningen n.v.t. 
Totaal onderhoud € 750.000 

 
WU € 359.000,- WU € 42.000,- usc 
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Personeel in 
vaste dienst 

Ten laste 
van 

Personeel 
ingehuurd 

Ten laste van Materialen 
Ten 
laste 
van 

Kosten sportprogramma Ten laste van 

         

Utrecht 1.081.000,- usc € 15.000,- usc € 62.000,- usc € 150.000,- usc 

         

Eindhoven € 614.000,- TUE € 442.000,- usc - - 
Sportontmoetingen  
€ 76.000,-  
Sportraad € 5.500,-  

usc 

         

Maastricht € 390.000,- UM € 203.000,- ? € 60.000,- ? € 150.000 usc 

         

Rotterdam € 785.000,- usc ? usc € 69.000,-  € 63.000,- ssvr 

         

UvA € 1.500.000,- usc € 100.000,- usc € 110.000,- usc - - 

         

Wageningen Totale personeelskosten € 779.000,- WU € 100.000,- usc  Sportraad 

 
 Overige lasten Ten laste van 

   

Utrecht   

   

Eindhoven  TUE 

   

Maastricht  UM 

   

Rotterdam 
Administratie en algemene kosten € 165.000,- 
Bijdragen en subsidies € 62.000,- 
Afschrijvingen € 89.000,- 

usc 

   

UvA € 840.000,- usc 

   

Wageningen   

 
(usc: Universitair Sportcentrum). 
 
Overzicht 4. Overzicht van de lasten van de ondervraagde sportcentra. Achter de posten is opgenomen op welke begroting deze post drukt.  

 
 
Onderstaand schema geeft een overzicht van de directe en indirecte subsidies voor de afzonderlijke sportcentra. In het schema 
ontbreken bij Utrecht en de UvA de bedragen voor groot onderhoud, deze waren niet bekend. Bij Maastricht en Rotterdam ontbraken de 
gegevens of is niet duidelijk op welke begroting deze posten drukken.  
 
 Directe subsidie Indirecte subsidie Opmerkingen 

    

Utrecht € 1.212.000,- 
Alleen groot onderhoud van velden, 
banen en gebouwen. De hoogte van 
bedrag hiervoor is onbekend. 

 

    

Eindhoven € 250.000,- 
€ 1.154.000,- (regulier en groot 
onderhoud, energie, personeel in 
vaste dienst) 

 

    

Maastricht € 480.000,- 
€ 309.000,- (personeel in vaste 
dienst). 

Een aantal posten is onbekend of 
deze door het usc of universiteit 
worden gefinancierd. 

    

Rotterdam € 832.000,-  
Een aantal posten is onbekend of 
deze door het usc of universiteit 
worden gefinancierd. 

    

UvA € 900.000,- 
Alleen groot onderhoud wordt gedaan 
door de UvA. Bedrag is onbekend. 

 

    

Wageningen  
€ 1.888.000,- (regulier en groot 
onderhoud, energie, personeel in 
vaste dienst en ingehuurd) 

 

 
Overzicht 5. Overzicht van de directe en indirecte subsidies per sportcentrum. 



 

  Pagina 22 
 

Het is interessant om de subsidies om te rekenen naar het aantal studenten dat aan de universiteiten studeert, er zijn immers grote 
verschillen voor wat betreft het aantal ingeschreven studenten per universiteit. 
 

 
Aantal studenten 
per 1 oktober 2007(1) 

Totale bijdrage universiteit Directe bijdrage universiteit per student 

    

Utrecht  29239 ?  

    

Eindhoven 7055 € 1.404.000,- € 199,- 

    

Maastricht 12007 ? ? 

    

Rotterdam  19474 ? ? 

    

UvA 27175 ? ? 

 
Aantal studenten 
per 1 oktober 2007(1) 

Totale bijdrage universiteit Directe bijdrage universiteit per student 

    

Wageningen  4676 € 1.888.000,- € 404,- 

 
(1) Bron: VSNU. 
 
Tabel 11. De totale bijdrage van universiteiten omgerekend per ingeschreven student. 

 
 
Conclusies 
 
De bijdrage van de universiteiten aan de sportcentra zijn niet eenvoudig in kaart te brengen. Met name is de hoogte van de indirecte 
bijdrage vaak niet inzichtelijk te maken. Zo worden de kosten voor groot onderhoud van het sportcentrum in Utrecht en UvA door de 
universiteit gedragen. De hoogte van deze bedragen is echter niet bij de sportcentra onbekend. Dit maakt het dan ook niet mogelijk 
om een betrouwbare onderlinge vergelijking te maken. 
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Hoofdstuk 5. Verstrekt de universiteit of studentensportcentra subsidies aan studentensport-
organisaties? 
 
Onderstaand overzicht geeft een beeld van de bijdrage van de universiteit of sportcentrum aan studentensportorganisaties 
(studentensportverenigingen of universitaire sportraden).  
 
Utrecht Iedere studentensportvereniging ontvangt van Mesa Cosa een basisbedrag en een bijdrage voor trainers, boten, 

evenementen, deelname aan kampioenschappen, e.d.. Dit is afhankelijk van het aantal leden. Daarnaast ontvangt de 
Sportraad een bedrag van € 10.000,- voor haar activiteiten. De totale kosten voor het universitair sportcentrum 
bedragen € 150.000,- 

  
Eindhoven De sportraad (ESSF) ontvangt € 5500,- van de TUE Sportcentrum voor haar activiteiten. Daarnaast worden de kosten 

voor de sportverenigingen voor de huur van de voorzieningen en de vergoedingen voor trainers (€ 370.000,-) door het 
sportcentrum gedragen. 

  
Maastricht UM Sport subsidieert de studentensportverenigingen door geheel of gedeeltelijk de huren van de voorzieningen op 

zich te nemen. Daarnaast komen kosten voor trainers voor rekening van UM Sport. Totale kosten bedragen  
€ 40.000,-. 
De UM verstrekt aan de sportraad (MUSST) een directe subsidie van ongeveer € 63.000,-. Met deze subsidie 
ondersteunt de sportraad 19 verenigingen met advies, promotie en financiële middelen. Tevens organiseert 
Sportraad MUSST een aantal evenementen en coördineert zij voor evenementen op nationaal niveau de deelname.  
Individuele Sporters kunnen bij Sportraad MUSST terecht voor informatie en advies, maar ook voor subsidie voor 
deelname aan een NSK of GNSK. 

  
Rotterdam De roeivereniging ontvangt van de SSVR voor ieder lid de helft van de kosten van de sportkaart.  

De Rotterdamse Studenten Sportraad ontvangt voor haar activiteiten een subsidie van ongeveer € 12.000,- van de 
SSVR voor haar activiteiten. 

  
UvA Vanuit de UvA ontvangen de sportverenigingen/sportraad € 100.000,-. Deze worden via het USC verdeeld. 

Daarnaast ontvangen zij van het USC € 50.000,-. Dit bedrag is inclusief de bijdrage voor trainers van verenigingen. 
  
Wageningen Studentenverenigingen ontvangen een indirecte subsidie doordat zij geen kosten voor het gebruik van de 

accommodatie en de vergoeding van trainers hoeven te betalen. 
Sportstichting Wageningen Universiteit Thymos ontvangt voor haar activiteiten een subsidie van ongeveer € 70.000,- 
van WU.  

 
 
Overzicht 6. Overzicht van de bijdrage aan studentensportorganisaties vanuit universiteit of sportcentrum. 

 
 
Conclusies 
 
De bijdrage van de universiteit of het sportcentrum aan de studentensportorganisaties verschillen met name of men wel of geen huur 
hoeft te betalen voor het gebruik van de voorzieningen. Van de ondervraagde sportcentra rekenen Eindhoven, Maastricht, UvA en 
Wageningen geen huur voor de studentensportverenigingen. Van Rotterdam ontbreken de gegevens. Wel ontvangen alle 
verenigingen een vergoeding voor het aanstellen van trainers. Ook hier ontbreken de gegevens van Rotterdam. Ook ontvangen de 
diverse sportraden een bijdrage van de universiteiten of sportcentra. De activiteiten van deze sportraden verschillen echter, evenals 
de hoogte van de bijdrage. Zo ontvangt Thymos (Wageningen) € 70.000,- terwijl in ESSF (Eindhoven) € 5500,- ontvangt voor haar 
activiteiten.  
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Hoofdstuk 6. Wat is de hoogte van de bijdrage van hogescholen aan studentensportcentra? 

 
 
De sportcentra bieden de mogelijkheid voor studenten van hbo-instellingen om al dan niet tegen een gereduceerd tarief gebruik te 
maken van hun voorzieningen. Hierover worden vaak afspraken gemaakt met de hbo-instellingen in de directe omgeving. In 
onderstaand overzicht staan de bijdrage vermeld die de sportcentra ontvangen van hbo-instellingen.    
 
Utrecht Voor de deelname van studenten van de Hogeschool Utrecht, Universiteit voor Humanistiek en de 

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht ontvangt Mesa Cosa € 90,- per student per jaar. Afrekening vindt 
jaarlijks plaats. In 2007 bedroeg de bijdrage vanuit deze instellingen € 127.000,-. 

  
UvA Voor de deelname van studenten van de Hogeschool van Amsterdam ontvangt de UvA een vast bedrag  

(€ 250.000,-). Aantal sportkaarthouders van de HvA bedraagt ongeveer 1900. Omgerekend betekend dit 
ongeveer € 132,- per hbo-student.  

  
Eindhoven Met Fontys – Hogescholen worden 5 jaarlijkse afspraken gemaakt over de bijdrage. Deze is gebaseerd op 

gemiddeld 3000 deelnemende studenten. De hoogte bedraagt € 509.000,- per jaar. (2005-2010). 
Gemiddelde bijdrage per student is dus € 170,-. 

  
Rotterdam SSVR ontvangt geen bijdrage van hbo-instellingen voor deelname van hun studenten. Hbo-studenten 

betalen daarentegen meer voor een sportkaart. (€ 107,- i.p.v. € 72,50) 
  
Maastricht UM Sport ontvangt geen bijdrage van hbo-instellingen voor deelname van hun studenten. 
  
Wageningen Studenten van twee hbo-instellingen (Christelijke Hogeschool Ede en Van Hall/Larenstein) ontvangen 

korting op hun sportkaart. Het sportcentrum ontvangt van de twee hbo-instellingen € 150,- (2008-2009) 
per sportkaarthouder. In 2007 bedroeg de bijdrage ongeveer € 122.000,- 

 
Overzicht 7. Overzicht van de bijdrage van hbo-instellingen aan het sportcentrum. 

 
 
Conclusies 
 
De verschillen tussen de bijdrage van hbo-instellingen vertonen grote verschillen. In Rotterdam en Maastricht kunnen hbo-studenten 
sporten zonder dat de onderwijsinstellingen daaraan een bijdrage leveren. In Rotterdam betalen de hbo-studenten wel een hogere 
bijdrage voor hun sportkaart. Eindhoven ontvangt met € 170,- de hoogste bijdrage. De bijdrage aan het sportcentra in Utrecht blijft 
daarbij met € 90,- beduidend achter. 
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Hoofdstuk 7. Wat is de hoogte van de bijdrage van gemeenten aan studentensport? 

 
Gemeenten hechten veel belang aan sport en bewegen. Daarom realiseren zij sportaccommodaties en voeren een 
sportstimuleringsbeleid. Omdat studenten in de universiteitssteden vaak een aanzienlijk deel van de jongere bevolking vormen zou 
betrokkenheid van gemeenten bij studentensportvoorzieningen of -activiteiten niet onlogisch zijn. Van de geïnterviewde sportcentra 
ontvangen er echter geen directe subsidie van een gemeente. Eventuele indirecte subsidies zoals huren van accommodaties onder 
kostprijs of eventuele kortingen zijn niet in kaart gebracht.  
 
 
Conclusies 
 
Gemeenten verstrekken de universitaire sportcentra geen directe subsidie. Ook lijkt er nauwelijks sprake van een relatie tussen beide 
partijen. De rol van de sportcentra als aanbieders van sport voor studenten lijkt dus nauwelijks erkenning te krijgen.
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Geïnterviewde personen 
De heer H. ten Klooster, Hoofd Universitair Sportcentrum de Bongerd 
De heer W. Koch, Directeur studentensportcentrum Technische Universiteit Eindhoven 
De heer Th. van Uden, Universiteit van Amsterdam 
De heer J.C.P. Vereecken, Directeur Sport Mesa Cosa 
Mevrouw S. Wolthuis Directeur Stichting Studentensportvoorzieningen Rotterdam 
De heer H. van Zeijl. Afdelingshoofd Sport Universiteit Maastricht.  
 
 
Begeleidingscommissie 
De heer J.C.P. Vereecken, Directeur Mesa Cosa 
De heer J.W. Meinsma, Directeur Financiën en Control, Universiteit Utrecht 
 
 
Geraadpleegde websites 
http://www.olympos.nl/ 
http://www.voorzieningen.leidenuniv.nl/sport/ 
http://www.erasmussport.nl/ 
http://www.vu.nl/nl/over-de-vu/sportcentrum-vu/ 
http://www.usb.wur.nl/NL/ 
http://www.ssc.unimaas.nl/sport/  
https://venus.tue.nl/sci-cgi/index.opl 
http://www.usc.uva.nl/ 
http://www.uvt.nl/diensten/dsz/sportcentrum/ 
http://www.rug.nl/sportcentrum/ 
http://www.studentunion.utwente.nl/sport 
http://www.ru.nl/usc/ 
http://site.snc.tudelft.nl/index.php 
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Bijlage 

 
In de bijlage zijn de gegevens van de prijzen van de verschillende sporten per sportcentrum weergegeven en de gemaakte 
omrekeningen. 


