Hoezo te weinig geld
voor sport…?
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Het financiële vlechtwerk

allemaal dezelfde handicap: een tekort aan geld!
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Sport als volksvermaak
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subsidies door een gemeenten.
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overheidsbemoeienis werd bekostigd.

Financieren® niet gebaseerd op het kapitaal van de
overheid, maar op eigendomsposities van voorzieningen.

Wat is er veranderd?

Door wetgeving is oneerlijke ruilhandel verboden.

Volksvermaak veranderde in de 19e eeuw in sport. Dat

Door onder meer Europese Wetgeving worden

had onder meer te maken met financiële invloeden. Eén
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Financiering.

‘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.
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