
Het financiële vlechtwerk

De oude volksvermaken werden gefinancierd via een 

financieel vlechtwerk dat we ‘revolverende fondsen’ 

zouden kunnen noemen. Omdat de meerderheid van 

de bevolking de kostprijs van dat volksvermaak niet 

kon betalen, ontstond een financiering die gebaseerd 

was op eigendomsposities van de bovenklasse die via 

een ruilhandel beschikbaar kwam voor de onderklasse. 

In zijn aard bestaat dat model nog steeds, alleen is 

die eigendomspositie van voorzieningen ingeruild voor 

subsidies door een gemeenten.

Maatschappelijk Financieren®

In diezelfde periode, begin van de 19de eeuw, ontstond 

ook de methode Maatschappelijk Financieren®. Het 

uitgangspunt was destijds dat de overheid geen geld 

had voor dergelijke voorzieningen en dat is nog steeds 

zo. Maar net als twee eeuwen terug is Maatschappelijk 

Financieren® niet gebaseerd op het kapitaal van de 

overheid, maar op eigendomsposities van voorzieningen. 

Door wetgeving is oneerlijke ruilhandel verboden. 

Door onder meer Europese Wetgeving worden 

kapitaalkrachtige partijen gestimuleerd om geld vrij 

te spelen om het tekort aan kapitaal op te heffen ten 

gunste van het Algemeen Belang, bijvoorbeeld voor 

sport. Maatschappelijk Financieren® kan worden ingezet 

om hierin te voorzien, als vliegwiel voor Sport Impact 

Financiering.

Hoezo te weinig geld 
voor sport…?

Dit magazine is doortrokken van initiatieven met 

allemaal dezelfde handicap: een tekort aan geld! 

Sinds wanneer is er een tekort aan geld voor 

sport? Kunnen we het tekort opheffen en zijn daar 

voorbeelden van? Het antwoord is ja! Er is genoeg 

kapitaal, maar weinigen weten waar dat zit en hoe je 

dat kunt vrijspelen.

Sport als volksvermaak

Als je de geschiedenis erop naslaat, is sport een ‘laat 

product’ uit de 19de eeuw. Sport was destijds niet meer 

dan rauw volksvermaak, zonder regels, voorzieningen 

en overheidsbemoeienis. Intussen identificeert de 

bevolking zich met sportvoorzieningen, die gemeenten 

door de jaren heen hebben aangeschaft. Dat varieert van 

speelveldjes tot stadions met Olympische allures. Maar 

bijna alle sportvoorzieningen zijn financieel afhankelijk 

van overheidsgeld, terwijl dat volksvermaak ooit zonder 

overheidsbemoeienis werd bekostigd. 

Wat is er veranderd?

Volksvermaak veranderde in de 19e eeuw in sport. Dat 

had onder meer te maken met financiële invloeden. Eén 

daarvan was dat destijds de bovenklasse zich mengde 

in het ongereglementeerde volksvermaak van de onder

klasse om groter leedvermaak te voorkomen. Het inzicht 

brak door om vermaak te creëren dat voor iedereen 

toegankelijk was. Geïnspireerd door de ideeën van de 

‘Maatschappij van Weldadigheid’ (1818) werden voor

zieningen opengesteld om sociale achterstanden terug 

te dringen en om de gezondheid te bevorderen. Door de 

economische veranderingen in die tijd raakten praktische 

voorzieningen (stranden, parken) en toepassingen (paard

rijden, zeilen) overbodig en die voorzieningen en activitei

ten kwamen terug in verschillende sporten.

WIM VAN RIJSWIJK is Directeur 

 Maatschappelijk Financieren

www.maatschappelijkfinancieren.nl 

www.financierenvoorverenigingen.nl

34 AIMAGAZINE sporteditie


