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De KNSB gaat 1,7 miljoen bezuinigen op de kosten. Dat komt voornamelijk neer op een 
afslanking van de organisatie. Het bondsbureau zal krimpen met circa 30 procent. Net als bij 
veel andere sporten heeft de schaatssport te maken met structureel teruglopende inkomsten, 
zoals het verder afnemen van sponsorinkomsten en subsidies als Lottogelden. De markt is 
veranderd en we gaan ons daar nu op aanpassen. De KNSB wil een gezonde financiële basis 
creëren voor de toekomstige organisatie van de schaatssport. 
 
Wat heeft de KNSB gedaan om deze teruglopende inkomsten tegen te gaan? 
De schaatssport is volop in ontwikkeling. Net als bij veel andere sporten heeft de schaatssport te 
maken met structureel teruglopende sponsorinkomsten en subsidies als Lottogelden. De markt is 
veranderd en we gaan ons daar nu op aanpassen. De KNSB heeft samen met partners ambities 
opgesteld om de schaatssport structureel te ontwikkelen om zo effectiever in te spelen op de 
veranderende omgeving. Onderdeel van deze ambities is het creëren van nieuwe verdienmodellen om 
de schaatssport structureel te financieren. Zo is een nieuw sponsorhuis ontwikkeld, het online platform 
schaatsen.nl is opgericht en er zijn nieuwe vormen van lidmaatschap gecreëerd om sponsors en 
schaatsliefhebbers aan de KNSB te binden. Ondanks de vorderingen die zijn gemaakt op de diverse 
ambities, zijn er nog stappen nodig om dit te vertalen naar structurele nieuwe inkomsten. Het nog 
uitblijven van structurele nieuwe inkomsten maakt dat we als KNSB genoodzaakt zijn om af te 
slanken. Prioriteit is nu om een gezonde financiële basis te creëren. Van daaruit werken we aan de 
toekomst voor de schaatssport met nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsverbanden 

 
Wat is er wel bereikt bij de KNSB?  
Samen met onze partners zijn er mooie resultaten geboekt om de prestaties en het plezier in de 
schaatssport te bevorderen. Denk aan de realisatie van de talentencentra, initiatieven als de KPN 
Junior Schaatsclub, waar tienduizenden kinderen jaarlijks kennismaken met schaatsen en 1,2 miljoen 
schaatsfans die ons platform schaatsen.nl jaarlijks bezoeken. Zo is er een nieuw sponsorhuis, welke 
duurzame partnerships mogelijk maakt met meerdere partijen die breedte- en topsport omarmen. 
Ondanks de vorderingen die zijn gemaakt op de diverse ambities, zijn er nog stappen nodig om dit te 
vertalen naar structurele nieuwe inkomsten. Het nog uitblijven van structurele nieuwe inkomsten 
maakt dat we als KNSB genoodzaakt zijn om af te slanken. Prioriteit is nu om een gezonde financiële 
basis te creëren. Van daaruit werken we aan de toekomst voor de schaatssport met nieuwe 
verdienmodellen en samenwerkingsverbanden 

 
Zijn de teruglopende ledenaantallen een oorzaak van de teruglopende inkomsten? 
De terugloop van het aantal leden heeft een beperkt effect op de teruglopende inkomsten, omdat de 
inbreng van de leden maar om 6% van onze begroting gaat. Verreweg de grootste inkomstenbron van 
de KNSB wordt gevormd door sponsorgelden, gevolgd door subsidies als Lottogelden.  

 
Welke inkomsten had de KNSB verwacht al te hebben gerealiseerd? 
De KNSB heeft samen met partners ambities opgesteld om de schaatssport structureel te ontwikkelen 
om zo effectiever in te spelen op de veranderende omgeving. Onderdeel van deze ambities is het 
creëren van nieuwe verdienmodellen om de schaatssport structureel te financieren. Zo is een nieuw 
sponsorhuis ontwikkeld, het online platform schaatsen.nl is opgericht en er zijn nieuwe vormen van 
lidmaatschap gecreëerd om sponsors en schaatsliefhebbers aan de KNSB te binden. Ondanks de 
stappen die er zijn gezet op onze ambities, zijn er structureel nog te weinig nieuwe inkomstenbronnen 
gegenereerd. Dit zit in tegenvallende resultaten sponsorinkomsten, achterblijvende inkomsten uit 
samenwerkingen, teruglopende inkomsten op evenementen, teruglopende subsidies zoals 
Lottogelden. Prioriteit is nu om een gezonde financiële basis te creëren. Van daaruit werken we aan 
de toekomst voor de schaatssport met nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsverbanden. 
 
Hoe kan het dat het om maar liefst 1,7 miljoen euro gaat? 
De KNSB heeft de afgelopen jaren ingezet op een groeiscenario. Zo is er een nieuw sponsorhuis 
welke duurzame partnerships mogelijk maakt met meerdere partijen die breedte- en topsport 
omarmen. Er zijn allerlei samenwerkingen aangegaan om sportparticipatie te stimuleren en er zijn 



 

  

 

nieuwe lidmaatschapsvormen ontwikkeld om sporters en fans aan de KNSB te 
binden. Ook is samen met sponsors, teams en atleten onderzocht hoe de 
schaatssport structureel kan worden vernieuwd en is de schaatsentiteit in 
ontwikkeling. Dit hebben we kunnen realiseren omdat we kozen voor het investeren uit ons eigen 
vermogen. Ondanks de vorderingen die zijn gemaakt op de diverse ambities, zijn er nog stappen 
nodig om dit te vertalen naar structurele nieuwe inkomsten. Het nog uitblijven van structurele nieuwe 
inkomsten maakt dat we als KNSB genoodzaakt zijn om af te slanken. We willen een gezonde 
financiële basis creëren voor de toekomst. Van daaruit werken we aan de toekomst voor de 
schaatssport met nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsverbanden. 

 
Welke besparingen gaat de KNSB doorvoeren? 
De KNSB wil een gezonde financiële basis creëren voor de toekomstige organisatie van de 
schaatssport. Het gaat om een besparing van € 1,7 miljoen, waarvan een groot deel uit de  
personeelsuitgaven zal worden gefinancierd. Dat komt voornamelijk neer op een afslanking van de 
organisatie. Het bondsbureau zal krimpen met circa 30 procent. De exacte maatregelen en 
consequenties worden de komende periode uitgewerkt in samenwerking met Randstad. 
 
De KNSB heeft in april 2015 gereorganiseerd en gaat nu opnieuw reorganiseren? 
Om de ambities van de KNSB op het gebied van topsport, breedtesport en fanbeleving waar te maken 
is dit voorjaar de inrichting van de KNSB organisatie aangepast om markt- en vraaggericht te kunnen 
werken. In april 2014 heeft de Ledenraad van de KNSB besloten om in te zetten op een zogenaamd 
groeiscenario, het investeren uit eigen vermogen om de ambities verder te kunnen realiseren op het 
gebied van topsport, sportparticipatie en fanbeleving. Er is afgesproken om in november 2015 te 
evalueren. In die evaluatie is geconstateerd dat er, ondanks de vorderingen die zijn gemaakt op de 
diverse ambities, nog stappen nodig zijn om dit te vertalen naar structurele nieuwe inkomsten. De 
KNSB wil een gezonde financiële basis creëren voor de toekomstige organisatie van de schaatssport. 

 
Waarom grijpt de KNSB nu pas in? 
In april 2014 heeft de Ledenraad van de KNSB besloten om in te zetten op een zogenaamd 
groeiscenario, het investeren uit eigen vermogen om de ambities verder te kunnen realiseren op het 
gebied van topsport, sportparticipatie en fanbeleving. Er is afgesproken om in november 2015 te 
evalueren. In die evaluatie is geconstateerd dat er, ondanks de vorderingen die zijn gemaakt op de 
diverse ambities, nog stappen nodig zijn om dit te vertalen naar structurele nieuwe inkomsten.  De 
KNSB wil een gezonde financiële basis creëren voor de toekomstige organisatie van de schaatssport 
en kiest daarom voor deze interventie. 

 
Wat betekent de bezuiniging op personeel voor de werkorganisatie? 
De KNSB zet zich als nationaal overkoepelend orgaan actief in voor de verdere versterking en 
promotie van de schaats- en inline-skatesport in al zijn facetten. Op dit moment werken er 50FTE op 
het bondsbureau van de KNSB samen met onze partners aan de ambities op het gebied van topsport, 
sportparticipatie en fanbeleving. We verwachten dat het bondsbureau afslankt met ongeveer 30 
procent, de exacte invulling gaan we samen met Randstad bepalen.  

 
Wat kan er straks niet meer? 
De exacte invulling van de besparing wordt nog uitgewerkt, echter logischerwijs heeft een dusdanige 
besparing consequenties voor onze dienstverlening. 


