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Aanleiding

• Sinds 1 januari 2019 nieuwe gemeente Groningen uit gemeenten 
Haren, Ten Boer en Groningen

• De wet algemene regels herindeling (Arhi) bepaalt dat de nieuw 
gevormde gemeente onder andere belastingen en tarieven dient te 
harmoniseren. 

• Het gaat om privaatrechtelijke tarieven dus zijn we niet gehouden aan 
1 januari 2021.



Uitgangspunten

• Het nieuwe tarievensysteem is transparant en gemakkelijk uitvoerbaar.

• Specifieke aandacht voor de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren.

• Amendement Begroting 2021 “reparatie trainingsveldkorting en 
lichtmasten” wordt meegenomen in harmonisatie

• Aandacht voor bestaansrecht van verenigingen.

• Het streven is om het nieuwe tarievensysteem op 31 maart 2021 door uw 
raad te laten vaststellen. 

• Mogelijkheid ingroeiregeling 

• Ingangsdatum van de nieuwe tarieven is 1 augustus 2021.



Proces en werkwijze

• Gemeente werkt met een projectgroep met externe ondersteuning

• Met Expertgroep zijn informatiesessies gehouden.

• Speciaal aandacht voor stapeling financiële effecten zoals ook de OZB 
stijging in Haren en Ten Boer. 

• 10% regeling voor Sport opnieuw onder de loep. 

• Bezuinigingsmaatregel afschaffen trainingsveldkorting meegenomen.

• Ijsbanen en Zwembaden buiten de analyse omdat er geen
gemeentelijke ijsbanen en zwembaden in Haren en Ten Boer zijn.



Benchmark buitensport grote steden

• Wanneer we de binnen- en buitensporttarieven van de gemeente 
Groningen vergelijken met andere grote gemeenten in Nederland, 
dan geldt dat de tarieven in de gemeente Groningen relatief laag zijn. 

Eindhoven € 23.136 inclusief kleedkamers 

Amsterdam € 23.554 exclusief kleedkamers 

Groningen € 31.905 inclusief kleedkamers 

Nijmegen € 33.273 inclusief kleedkamers 

Rotterdam € 34.632 exclusief kleedkamers 

Leiden € 35.417 inclusief kleedkamers 

Almere € 38.239 inclusief kleedkamers 

Utrecht € 46.306 inclusief kleedkamers 

Zwolle € 46.399 inclusief kleedkamers 

Arnhem € 108.514 inclusief kleedkamers 

 



Benchmark buitensport dorpen

• De tarieven in de provincie Groningen zijn lager dan de tarieven in 
de stad Groningen. Tarief Haren in vergelijking met Ten Boer laag.

 

voetbal 

natuurgras 

voetbal 

kunstgras 

Groningen senior wedstrijdveld € 5.025,60 € 5.025,60 

Groningen senior trainingsveld € 5.241,50 € 5.241,50 

Groningen junior wedstrijdveld € 2.512,80 € 2.512,80 

Groningen junior trainingsveld € 2.618,00 € 2.618,00 

Haren € 1.283,30 € 1.283,30 

Ten Boer € 1.828,25 

 

Midden-Groningen 2019 € 1.000,00 € 2.900,00 

Winsum 2019-2020 € 1.000,00 € 14,72/uur 

Delfzijl 2020 € 965,70 € 2.570,45 

 



Benchmark binnensport grote steden

• De jeugdtarieven in de gemeente Groningen zijn relatief laag voor 
sporthallen en gymzalen. 

 gymzaal sportzaal sporthal 

Groningen jeugd € 8,89   € 20,32 

Amsterdam € 12,25 € 24,55 € 36,80 

Nijmegen daltarief € 13,79 € 29,64 € 38,31 

Groningen senioren € 17,78   € 40,65 

Utrecht daltarief € 13,70 € 23,14 € 46,27 

Nijmegen piektarief € 16,69 € 35,86 € 46,36 

Eindhoven € 19,20 € 25,00 € 49,00 

Arnhem € 13,95 € 27,90 € 51,75 

Leiden € 15,68 € 34,00 € 53,30 

Almere € 14,80 € 29,60 € 59,10 

Rotterdam € 15,40 € 46,00 € 61,30 

Utrecht piektarief € 18,91 € 31,91 € 63,82 

Zwolle € 21,76 € 40,40 € 80,80 

 



Benchmark binnensport dorpen

• De tarieven in de provincie Groningen zijn lager dan de tarieven in de 
stad Groningen.

 gymzaal sportzaal 
sporthal  
1/3 deel 

sporthal 
volledig 

Groningen senior € 17,78   € 40,65 

Groningen junior € 8,89   € 20,32 

Haren € 8,40   € 31,65 

Ten Boer senior € 8,28-€ 10,45   € 31,45 

Ten Boer junior € 5,28-€ 10,45   € 31,45 

     

Midden-Groningen 2020 € 9,00 € 15,00 € 9,00 € 27,00 

Delfzijl 2020 € 5,75  € 11,00 € 16,45 

Het Hogeland 2020     

Eemsmond € 10,46   € 15,66 

Winsum € 7,48   € 25,14 

Bedum € 10,54   € 45,52 

De Marne € 9,25   nvt 

Oldambt 2020 € 9,20   € 29,00 

Westerwolde 2020 € 2,40 € 4,80  € 7,20 

 



Kostprijsanalyse 

• Er is gekeken hoe de kostprijs van gymzalen, sporthallen, sportparken, 
zwembaden en ijsbanen is opgebouwd. 

• Bij alle sportaccommodaties is de maximale kostendekkendheid 30% en 
draagt de gemeente derhalve fors bij. 

• Conclusie kostendekkendheid van sportparken versus 
binnensportaccommodaties is, vanuit gemeentelijke begroting bekeken, 
het laagst. 

• Verenigingen op sportparken hebben daarnaast een groot aantal kosten 
die binnensporten niet hebben. Denk aan nutsvoorzieningen en 
clubgebouw. Daarnaast hebben zij ook extra inkomsten vanwege kantine 
en bijvoorbeeld sponsorborden. 

• Kostprijs neemt de gemeente mee in afwegingen maar is niet van 
doorslaggevende betekenis.



10% regeling

• In het kader van de bezuinigingen 2014 heeft de raad besloten 
subsidies op de terreinen van zorg, welzijn, jeugd, sport en cultuur te 
verminderen met 10%. 

• Voor de sport betekende dit dat alle subsidies boven de  € 10.000 
voor het gebruik van sportaccommodaties met ingang van 1 januari 
2014 structureel met 10% zijn verlaagd. 

• Dit geldt dus voor grotere verenigingen.

• We hebben onderzocht of we deze 10% regeling anders kunnen 
invullen.



Afschaffen trainingsveldkorting

• De raad heeft vorig jaar besloten de trainingsveldkorting af te 
schaffen maar de bezuiniging een jaar vooruit te schuiven 
(amendement “een zachte landing voor de Sport”).

• De raad heeft dit jaar de bezuiniging verlaagd naar 48.000 euro 
(amendement ” reparatie trainingsveldkorting en lichtmasten 
sportvelden”)

• Het effect van deze twee besluiten is, dat er een nieuw tarief voor 
voetbal moet komen. De hoogte van dit nog niet bestaande veldtarief 
ligt tussen wedstrijdtarief en trainingstarief in. 



Nieuwe veldtarief

• In Groningen stad wedstrijd- en trainingsveld tarief voor de 
buitensporten excl. Hockey

• Bij afschaffing van trainingsveldtarief ontstaat een nieuw gewogen 
tarief. 

obv tarief 2020 / 2021 standaard senior junior

training wedstrijd

voetbal/korfbal/rugby/american footbal/honkbal 14,85€     32,60€     9,90€        21,73€     4,95€        10,87€     

hockey 29,00€     -€          19,33€     -€          9,67€        

gewogen tarief 19,80€     -€          13,20€     -€          6,60€        

verschil met hockey 6,13€        3,07€        

gewogen tarief + 48K 22,60€     15,00€     7,50€        

verschil met hockey 4,33€        2,17€        



Keuze behoud jeugd en seniortarief

• Passend bij onze nieuwe Sport- en Beweegvisie 2021+ willen wij 
sportdeelname door kinderen en jongeren stimuleren. 

• Als we het jeugdtarief afschaffen zouden hierdoor verenigingen met 
veel jeugdleden juist meer gaan betalen en dat achten we niet 
wenselijk. 

• Standaardtarief blijft ook ongewijzigd. Dit tarief wordt toegepast voor 
ongeorganiseerde sporters. Een eventuele aanpassing wordt 
meegenomen in het meerjarenprogramma. 



Buitensport analyse

• Voor de buitensporttarieven zijn er verschillen tussen Groningen en de 
voormalige gemeenten Haren en Ten Boer. 

• In Ten Boer betalen de verenigingen een bedrag per veld ongeacht de 
intensiteit van bespeling. 

• In Haren betalen de verenigingen een bedrag per complex. 
• Daarnaast zijn er nog verschillen op het gebied van onderhoud & 

zelfwerkzaamheid, vergoedingen kleedkamers, OZB, energie en 
veldverlichting. 

• In oude gemeente Groningen en Ten Boer wordt vervanging van velden 
begroot. 

• Een aantal grote verenigingen in Haren en Ten Boer kunnen te maken 
krijgen met de 10% regeling en/of de afschaffen trainingsveldkorting. 



Buitensport varianten

• Variant 1 Toepassen Gronings tariefstelsel (op Haren en Ten Boer)

• Variant 2 Vast tarief per veld (een systematiek die in feite Haren en 
Ten Boer volgen)

• Variant 3 Uurtarief op basis van normbehoefte



Keuze buitensport variant 3

Voordelen variant 3:
• Het is minder bewerkelijk dan variant 1, de gemeente moet wel jaarlijks 

het aantal teams per vereniging registeren. Dit kan eenvoudig via de 
bonden website.

• Het is niet foutgevoelig, zoals variant 1.
• Het geeft, door het meetmoment te verplaatsen van de zomer naar 31 

december, een beter beeld van het werkelijk gebruik. 
• Mogelijkheid om te factureren op basis van intensiteit gebruik itt variant 2.
Nadelen variant 3:
• Er kunnen teams zijn die niet meedoen aan bondscompetitie. Dit 

percentage is niet groot. In dat geval is het een benadering van de 
behoefte.  



Binnensport analyse

• Voor de binnensporttarieven zitten er verschillen tussen Groningen en 
Haren. 

• In Groningen kent men een jeugd- en seniorentarief met een verschil in 
soort sportaccommodatie (sporthallen, sportzalen en gymlokalen). 

• In Haren wordt één tarief doorberekend. Ten Boer heeft één gymzaal in 
Garmerwolde die via de gemeente wordt verhuurd.  De Tiggelhal wordt 
particulier geëxploiteerd.

• Hiervoor geldt een junior- en seniortarief. 
• De energie is verwerkt in de huurprijs. 
• Binnensportverenigingen hebben geen stapeling van kosten. 
• Een aantal grote verenigingen kunnen te maken krijgen met de 10% 

regeling.



Binnensport varianten

• Variant 1 Toepassen Gronings tarief voor Haren en behoud van 
jeugd- en seniortarief

• Variant 2 Eén en hetzelfde tarief voor jeugd en senior en gelijke 
huurbaten zoals bij variant 1



Keuze binnensport variant 1

• Andere variant is niet budgettair neutraal uitvoerbaar.

• Variant 1 werkt met een jeugd en seniortarief



Afronding proces en analyse

Vragen?



Effecten stapeling

• Harmonisatie tarieven

• OZB (reeds geharmoniseerd)

• 10% regeling

• Afschaffen trainingsveldkorting



Uitleg welke buitensportverenigingen

We hebben per voormalige gemeente een aantal referentie verenigingen gekozen om de effecten op 
verenigingsniveau inzichtelijk te maken. 
1. Een grote voetbalverenigingen uit Haren
2. Een middelgrote voetbalvereniging uit Haren
3. Een middelgrote voetbalvereniging uit Ten Boer
4. Een kleine voetbalvereniging uit Ten Boer
5. Hockeyvereniging uit Groningen (groot)
6. Een grote voetbalvereniging uit Groningen 
7. Een middelgrote voetbalverenigingen uit Groningen

• Voetbal is oververtegenwoordigd en dat komt overeen met het gebruik
• Voor andere buitensportverenigingen geldt ongeveer hetzelfde als voor voetbal
• Hockey wijkt af omdat zij geen oefenveld (trainingsveldkorting) hebben



Effecten buitensport:  Harmonisatie tarieven

• Huidig tarief excl. 10% regeling
• Effect bij volledige doorvoering na ingroeiregeling
• Variant 3 gaat uit van een tarief per uur voor een veld

Vereniging Huidig tarief Variant 3 effect

grote vv in Haren 6.417€                              17.486€           11.069€          

middelgrote vv in Haren 3.850€                              6.776€             2.926€            

middelgrote vv in Ten Boer 6.399€                              10.151€           3.752€            

kleine vv in Ten Boer 3.519€                              3.847€             328€                

Hockeyvereniging in Groningen 47.842€                           47.842€           -€                     

grote vv in Groningen 20.889€                           20.889€           -€                     

middelgrote vv in Groningen 7.478€                              7.478€             -€                     



Effecten buitensport: OZB

• Geldt alleen voor Haren en Ten Boer in de stad betalen de verenigingen al deze OZB
• Voor OZB is een ingroeiregeling in 5 jaar afgesproken
• Het effect geldt pas na volledige doorvoering. Tot die tijd hebben zij een compensatie
• Dit is een tarief per jaar
• Voor Ten Boer moet dit nog in de contracten worden geregeld

ozb effect

grote vv in Haren 930€                                 

middelgrote vv in Haren 1.435€                              

middelgrote vv in Ten Boer 4.349€                              

kleine vv in Ten Boer 2.233€                              

Hockeyvereniging in Groningen -€                                       

grote vv in Groningen -€                                       

middelgrote vv in Groningen -€                                       



Effecten buitensport: afschaffen trainingsveldkorting

• Optie 1: alles ten laste van verenigingen die op dit moment het trainingsveldtarief betalen of zouden gaan 
betalen in geval van in Haren en Ten Boer (voetbalverenigingen Haren en Ten Boer) 

• Optie 2: de taakstelling wordt evenredig over alle verenigingen verdeeld. 
In de tabel is alleen GHBS (Hockey) is het effect negatief als zij evenredig mee moeten betalen aan de 
taakstelling naast de verenigingen in Haren en Ten Boer 

• Optie 3: de extra inkomsten vanuit harmonisatie tarieven gebruiken ter dekking van deze taakstelling in dat 
geval geen extra kosten voor de verenigingen.

optie 1 optie2

bezuiniging 48K voetbal 100% en overig 0% alle verenigingen

grote vv in Haren 2.483€                                         647€                           

middelgrote vv in Haren 962€                                             251€                           

middelgrote vv in Ten Boer 1.441€                                         376€                           

kleine vv in Ten Boer 546€                                             142€                           

Hockeyvereniging in Groningen 1.770€                       

grote vv in Groningen 2.966€                                         773€                           

middelgrote vv in Groningen 1.062€                                         277€                           



Effecten buitensport:  10% regeling

• Optie1 10% regeling geldt voor verenigingen die 10.000 of meer virtuele subsidie krijgen. Nu 
alleen in de Stad. Bij harmonisatie zou deze ook gaan gelden voor de grotere 
voetbalverenigingen in Haren en Ten Boer Dit komt dan bovenop de harmonisatie van de 
tarieven.

• Optie 2 Afschaffen van de regeling door te verdelen over alle verenigingen levert een stijging op 
de huur. Voor de verenigingen die nu al een 10% regeling betalen daalt de bijdrage. 

• Optie 3 andere financiering van de 10% regeling

Optie 1 Optie 2

10% regeling huidig alle verenigingen

grote vv in Haren 1.976€                              1.102€                      

middelgrote vv in Haren -€                                       427€                          

middelgrote vv in Ten Boer 1.147€                              640€                          

kleine vv in Ten Boer -€                                       242€                          

Hockeyvereniging in Groningen 5.705€                              3.014€                      

grote vv in Groningen 2.516€                              1.316€                      

middelgrote vv in Groningen -€                                       471€                          



Uitleg welke binnensportverenigingen

We hebben per voormalige gemeente een aantal referentie verenigingen gekozen om de effecten op 
verenigingsniveau inzichtelijk te maken. 
• Grote basketbal vereniging in Haren
• Kleine badminton club uit Haren, 
• Middelgrote volleybalvereniging uit Haren
• Kleine Karateclub uit Haren
• Grote turnvereniging uit Groningen

kleine basmintonclub uit Groningen
• Grote volleybalvereniging uit Groningen

Ten Boer heeft geen gemeentelijke binnensport accommodaties. 



Effecten binnensport : harmonisatie tarieven

• Voor Groninger sportverenigingen geen wijziging
• De kosten voor de huur van een gymzaal in Haren stijgen voor seniorgebruik 

sterk
• Als in een sporthal gesport wordt door veel jeugdleden levert dit een daling op 

van het tarief

Harmonisatie huidig variant 1 effect

grote basketbalver in Haren 41.802€                            36.838€                  -4.963€      

kleine vv badmintonver in Haren 3.036€                              4.009€                    973€           

middelgrote volleybalver in Haren 10.481€                            18.073€                  7.591€        

kleine karatever in Haren 5.024€                              10.454€                  5.430€        

middelgrote turnver in Groningen 24.226€                            24.226€                  -€                 

kleine badmintonver in Groningen 4.207€                              4.207€                    -€                 

grote volleybalver in Groningen 31.763€                            31.763€                  -€                 



Effecten binnensport:  10% regeling

- Optie 1 De 10% regeling geldt voor verenigingen die 10.000 of meer virtuele subsidie 
krijgen. Dit geldt nu alleen voor verenigingen in de stad. Bij de harmonisatie zou 
deze regeling ook gaan gelden voor (middel)grote verenigingen uit Haren.

- Optie 2 Bij alle verenigingen staat wat de effecten zijn als de 10% wordt verdeeld over 
alle verenigingen.

- Optie 3 Andere financiering van de 10% regeling

Optie 1 Optie 2

10% regeling "huidig" alle verenigingen

grote basketbalver in Haren 4.163€                              2.321€                                  

kleine vv badmintonver in Haren -€                                       253€                                     

middelgrote volleybalver in Haren 2.042€                              1.139€                                  

kleine karatever in Haren -€                                       659€                                     

middelgrote turnver in Groningen 4.736€                              1.526€                                  

kleine badmintonver in Groningen -€                                       265€                                     

grote volleybalver in Groningen 2.477€                              2.001€                                  



Effecten binnensport: afschaffen trainingsveldkorting

- Optie 1: Als de taakstelling bij de buitensport wordt geheven dan is er 
geen effect voor de binnensport

- Optie 2: Bij alle verenigingen wordt de taakstelling over alle 
verenigingen verdeeld. 

- Optie 3: De taakstelling vervalt volledig door andere dekking

optie1 optie 2

bezuiniging 48K Voetbal 100% overig 0% alle verenigingen

grote basketbalver in Haren 1.363€               

kleine vv badmintonver in Haren 148€                   

middelgrote volleybalver in Haren 669€                   

kleine karatever in Haren 387€                   

middelgrote turnver in Groningen 896€                   

kleine badmintonver in Groningen 156€                   

grote volleybalver in Groningen 1.175€               



Afronding effecten maatregelen

Vragen?



Keuze mogelijkheden scenario’s
Afwegingscriteria:
• Wij willen de effecten voor de clubs in Haren en Ten Boer zoveel mogelijk beperken.  
• Wij streven naar een redelijke verdeling van de bezuinigingen, zowel voor de verenigingen 

als voor de Sportbegroting.
• We willen evenwichtige tarieven voor de verschillende buitensportverenigingen (voetbal, 

hockey) en de binnensport. 

Scenario A houdt in;
Harmonisatie tarieven + OZB + trainingsveldkorting  die ten laste komt van verenigingen die 
er nu gebruik van maken. Voor de 10% regeling wordt andere financiering gezocht

Scenario B;
Harmonisatie tarieven + OZB + 10% regeling  die verdeeld wordt over alle binnen en 
buitensportverenigingen. Voor de trainingsveldkorting wordt andere financiering gezocht.



Buitensport cumulatief scenario A

Dit scenario heeft de volgende effecten; 
• Voor verenigingen in Haren en Ten Boer is het sterkste effect de harmonisatie. Door de afschaffing van 

de 10% geen nadelig effect voor de grotere clubs.
• Voor Hockey geen nadelig effect voor taakstelling en positief effect afschaffing 10%
• Voor grote vereniging nauwelijks effect taakstelling en afschaffing 10% vallen tegen elkaar weg
• Voor kleinere vereniging wel een stijging van het tarief. 

Vereniging Huidig tarief incl 10% variant 3 ozb bezuiniging 10% Totaal leden per lid

grote vv in Haren 6.417€                              17.486€                    930€                2.483€             -€              20.899€   915 16€           

middelgrote vv in Haren 3.850€                              6.776€                      1.435€            962€                -€              9.173€     357 15€           

middelgrote vv in Ten Boer 6.399€                              10.151€                    4.349€            1.441€             -€              15.942€   500 19€           

kleine vv in Ten Boer 3.519€                              3.847€                      2.233€            546€                -€              6.627€     80 39€           

Hockeyvereniging in Groningen 60.679€                           60.679€                    -€              54.975€   1600 -4€            

grote vv in Groningen 23.405€                           20.889€                    -€                     2.966€             -€              23.855€   948 0€              

middelgrote vv in Groningen 7.478€                              7.478€                      -€                     1.062€             -€              8.539€     200 5€              

schatting



Binnensport cumulatief scenario A

Dit scenario is het effect met name de harmonisatie
• Voor verenigingen die veel jeugd hebben en trainen in de sporthal Haren lagere huur.
• Voor verenigingen die voornamelijk senioren hebben en trainen in een gymzaal sterke verhoging.
• Stadse verengingen Van neutraal naar daling van het tarief door vervallen van de 10% regeling. 

Vereniging Huidig tarief incl 10% variant 1 ozb bezuiniging 10% Totaal leden

grote basketbalver in Haren 41.802€                            36.838€                  36.838     208 -24€          

kleine vv badmintonver in Haren 3.036€                              4.009€                    4.009        22 44€           

middelgrote volleybalver in Haren 10.481€                            18.073€                  18.073     112 68€           

kleine karatever in Haren 5.024€                              10.454€                  10.454     48 113€         

middelgrote turnver in Groningen 28.962€                            24.226€                  24.226     1200 -4€            

kleine badmintonver in Groningen 4.207€                              4.207€                    4.207        68 -€              

grote volleybalver in Groningen 34.241€                            31.763€                  31.763     350 -7€            



Buitensport cumulatief scenario B

Dit scenario heeft de volgende effecten; 
• Voor verenigingen in Haren en Ten Boer is het sterkste effect de harmonisatie. Ten opzichte van 

scenario A iets lagere stijging.
• Voor Hockey een kleiner positief effect afschaffing 10% regeling
• Voor grote vereniging daling in tarief door verdeling afschaffing 10% regeling
• Voor kleinere vereniging wel een stijging van het tarief door verdeling 10% regeling

Vereniging Huidig tarief incl 10% variant 3 ozb bezuiniging 10% Totaal leden per lid

grote vv in Haren 6.417€                              17.486€                    930€                1.102€     19.517€   915 14€           

middelgrote vv in Haren 3.850€                              6.776€                      1.435€            427€         8.638€     357 13€           

middelgrote vv in Ten Boer 6.399€                              10.151€                    4.349€            640€         15.140€   500 17€           

kleine vv in Ten Boer 3.519€                              3.847€                      2.233€            242€         6.323€     80 35€           

Hockeyvereniging in Groningen 60.679€                           54.975€                    3.014€     57.989€   1600 -2€            

grote vv in Groningen 23.405€                           20.889€                    -€                     1.316€     22.204€   948 -1€            

middelgrote vv in Groningen 7.478€                              7.478€                      -€                     471€         7.949€     200 2€              

schatting



Binnensport cumulatief scenario B

Dit scenario is het grootste effect de harmonisatie
• Voor verenigingen die veel jeugd hebben en trainen in de sporthal Haren lagere huur.
• Voor verenigingen die voornamelijk senioren hebben en trainen in een gymzaal sterke verhoging.
• Stadse verengingen Van neutraal naar daling van het tarief door vervallen van de 10% regeling. 

Vereniging Huidig tarief incl 10% variant 1 ozb bezuiniging 10% Totaal leden

grote basketbalver in Haren 41.802€                            36.838€                  2.321        39.159     208 -13€          

kleine vv badmintonver in Haren 3.036€                              4.009€                    253           4.262        22 56€           

middelgrote volleybalver in Haren 10.481€                            18.073€                  1.139        19.211     112 78€           

kleine karatever in Haren 5.024€                              10.454€                  659           11.112     48 127€         

middelgrote turnver in Groningen 28.962€                            24.226€                  1.526        25.752     1200 -3€            

kleine badmintonver in Groningen 4.207€                              4.207€                    265           4.472        68 4€              

grote volleybalver in Groningen 34.241€                            31.763€                  2.001        33.764     350 -1€            



Ingroeiregeling

• 5 jaar ingroeien geldt alleen voor harmonisatie sporttarieven

• Levert over 5 jaar 51.000 euro aan meeropbrengsten op.



Ingroeiregeling harmonisatie sporttarieven

ingroei 5 jaar

Vereniging (Bedragen 

in euro’s)

Huidig tarief scenario jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5

grote vv in Haren 6.417 17.486 8.631 10.845 13.058 15.272 17.486 

middelgrote vv in 

Haren

3.850 6.776 4.435 5.020 5.606 6.191 6.776 

middelgrote vv in Ten 

Boer

6.399 10.151 7.149 7.900 8.650 9.401 10.151 

kleine vv in Ten Boer 3.519 3.847 3.585 3.650 3.716 3.781 3.847 

grote basketbalver in 

Haren

41.802 36.838 - - - - -

kleine vv 

badmintonver in Haren

3.036 4.009 3.231 3.425 3.620 3.814 4.009 

middelgrote 

volleybalver in Haren

10.481 18.073 11.999 13.518 15.036 16.554 18.073 

kleine karatever in 

Haren

5.024 10.454 6.110 7.196 8.282 9.368 10.454 



Afronding scenario’s en ingroei

Vragen?


