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Opgave 7
Voetbal scoort goed
Wekelijks zijn miljoenen voetballiefhebbers bezig met voetbal: op of rond het
veld, in het stadion en voor de televisie. Toch zouden veel voetbalverenigingen
het niet redden zonder de informele economie en zonder subsidies van de
overheid. In opdracht van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) is in
2005 een onderzoek uitgevoerd naar het belang van voetbal voor de
maatschappij. De onderstaande informatie komt uit dat onderzoek.
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pupillen
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1998
4.170
5.320.000
182.000

2004
3.713
5.987.000
205.000

1.022.288

1.060.598
252.454
184.124
580.383

294.870
198.359
562.989

totale omzet
− waarvan betaald voetbal

€ 1.284 miljoen
€ 234 miljoen

€ 1.976 miljoen
€ 405 miljoen

totaal toegevoegde waarde
− waarvan betaald voetbal

€ 593 miljoen
€ 187 miljoen

€ 934 miljoen
€ 361 miljoen
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Volgens de KNVB past het onderzoek goed in de discussie over de voor- en
nadelen van sport en sportbeoefening voor de maatschappij. Een van de
voordelen van sportbeoefening is volgens de KNVB dat sportbeoefening
positieve externe effecten heeft. Die positieve externe effecten vindt de KNVB
zo belangrijk dat de overheid voetbal moet subsidiëren.
Geef een voorbeeld van zo’n positief extern effect. Licht het antwoord toe.
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Derksen beweert dat het voetbal tussen 1998 en 2004 afhankelijker is geworden
van de informele economie.
Welk gegeven in de tabel kan Derksens bewering ondersteunen?
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De omzetstijging in het betaalde voetbal tussen 1998 en 2004 kan worden
verklaard door de introductie van nieuwe vormen van sponsoring en reclame en
de gestegen inkomsten uit uitzendrechten van voetbalwedstrijden.
Noem een andere aanwijzing voor de omzetstijging in het betaalde voetbal die
uit de tabel kan worden afgelezen. Licht het antwoord toe.
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