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CAO Sportverenigingen salarisschalen per 1 juli 2021 (per uur) 

 

Minimum van 

de 

loonschaal 

15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar 19 jaar 20 jaar 21 jaar 

e.o. 

(jeugd)loon 

percentage 

30% 34,5% 39,50% 50% 60% 80% 100% 

1 - - - - - - - 

2 - - - - - - - 

3 3,10 3,57 4,09 5,17 6,20 8,27 10,34 

4 3,19 3,67 4,20  5,31 6,38 8,50 10,63 

5 3,31 3,80 4,35 5,51 6,61 8,81 11,02 

6 3,47 3,99 4,57 5,78 6,94 9,25 11,57 

7 3,68 4,23 4,85 6,14 7,36 9,82 12,28 

8 - - - - - - 13,14 

9 - - - - - - 14,16 

10 - - - - - - 15,40 

11 - - - - - - 19,90 

12 - - - - - - 18,63 

13 - - - - - - 20,44 

14 - - - - - - 22,06 

WML 3,10 3,57 4,09 5,17 6,20 8,27 10,34 
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Maximum 

van de 

loonschaal 

15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar 19 jaar 20 jaar 21 jaar 

e.o. 

(jeugd)loon 

percentage 

30% 34,5% 39,50% 50% 60% 80% 100% 

1 - - - - - - - 

2 - - - - - - - 

3 4,51 5,19 5,94 7,52 9,02 12,03 15,04 

4 4,90 5,63 6,45 8,16 9,80 13,06 16,33 

5 5,28 6,07 6,95 8,80 10,56 14,08 17,60 

6 5,65 6,49 7,43 9,41 11,29 15,06 18,82 

7 6,02 6,93 7,93 10,04 12,05 16,06 20,07 

8 - - - - - - 22,04 

9 - - - - - - 24,62 

10 - - - - - - 27,41 

11 - - - - - - 30,56 

12 - - - - - - 32,97 

13 - - - - - - 36,89 

14 - - - - - - 43,36 

WML 3,10 3,57 4,09 5,17 6,20 8,27 10,34 
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Functieoverzicht CAO Sportverenigingen 

Schaal  Verzamel 

functienaam* 

Toelichting op functie Alternatieve functies 

- Speler Sporters in dienst bij een lokale 

sportorganisatie 

 

3 Facilitair 

medewerker 

Draagt in algemene zin zorg voor de 

uitvoering van ondersteunende, 

organisatorische werkzaamheden binnen een 

vereniging of stichting. 

Kantinemedewerker, 

Onderhouds-medewerker, 

Interieurverzorger, 

Kassamedewerker, 

Groundsman, Tuinman 

4 Kantine 

beheerder 

Draagt zorg voor de organisatie van 

werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de 

exploitatie van de kantine, inclusief 

voorraadbeheer, bemensing, onderhoud en 

schoonmaak. 

Bedrijfsleider kantine 

5 Assistant trainer Verzorgt, onder gezag van een andere 

medewerker of vrijwilliger van de lokale 

sportorganisatie, de instructie van een of meer 

groepen die direct gerelateerd zijn aan een 

specifieke tak van sport, (in georganiseerd 

verband), met over het algemeen een 

competitie element, zoals voetbal, korfbal en 

gymnastiek. 

 

6 Sportverzorger Draagt zorg voor de verzorging van sporters, 

die bewegend actief zijn. Sportmassage is het 

complex van maatregelen, adviezen en 

vaardigheden op het gebied van massage, 

verzorging en blessurepreventie. 

Sportmasseur 

Verzorger 

Medisch begeleider 

6 Sporttechnisch 

Coordinator 

Ondersteunt de sporttechnisch manager bij 

uitvoering van de werkzaamheden. 

Technisch jeugdcoördinator, 

Coördinator 

6 Trainer Verzorgt de instructie van een of meer 

groepen die direct gerelateerd zijn aan een 

specifieke tak van sport, (in georganiseerd 

verband), met over het algemeen een 

competitie element, zoals voetbal, korfbal en 

gymnastiek, dan wel aan de tak van sport 

gelieerde disciplines die deel uitmaken van het 

aanbod van de lokale sportorganisatie. 

Gymnastiekleider, docent 

dans, sportleider, 

tennistrainer, 

zwemonderwijzer(es), 

instructeur paardrijden, 

voetbaltrainer judotrainer, 

leider fitness, galmdocent, 

badjuf, badmeester, 

sportinstructeur of MbvO-

leidster 

7 Trainer/ Coach Verzorgt de instructie en coaching van een of 

meer groepen die direct gerelateerd zijn aan 

een specifieke tak van sport, (in georganiseerd 

verband), met over het algemeen een 

competitie element, zoals voetbal, korfbal en 

gymnastiek. 
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8 Sport 

Fysiotherapeut 

Draagt zorg voor het voorkomen, opheffen, 

verminderen en/of compenseren van 

stoornissen (ziekten en blessures) aan 

bewegingsapparaat, regelsystemen en/of 

handicaps. 

Fysiotherapeut 

8 Hoofdcoach Verzorgt de coaching van een of meer groepen 

die direct gerelateerd zijn aan een specifieke 

tak van sport, (in georganiseerd verband), met 

over het algemeen een competitie element, 

zoals voetbal, korfbal en gymnastiek. Deze 

medewerker geeft eveneens sturing aan andere 

coaches in de lokale sportorganisatie. 

 

8 Hoofdtrainer Verzorgt de instructie van een of meer 

groepen die direct gerelateerd zijn aan een 

specifieke tak van sport, (in georganiseerd 

verband), met over het algemeen een 

competitie element, zoals voetbal, korfbal en 

gymnastiek, dan wel aan de tak van sport 

gelieerde disciplines die deel uitmaken van het 

aanbod van de lokale sportorganisatie. Deze 

medewerker geeft eveneens sturing aan andere 

trainers in de lokale sportorganisatie. 

 

9 Hoofd 

Trainer/Coach 

Verzorgt de instructie en coaching van een of 

meer groepen die direct gerelateerd zijn aan 

een specifieke tak van sport (in georganiseerd 

verband), met over het algemeen een 

competitie element, zoals voetbal, korfbal en 

gymnastiek. Deze medewerker geeft eveneens 

sturing aan andere trainers en coaches in de 

lokale sportorganisatie. 

 

9 Sporttechnisch 

Manager 

Draagt zorg voor het initiëren, ontwikkelen, 

formuleren en, na goedkeuring van bestuur 

en/of verenigingsmanager, uitvoeren van het 

technisch beleid voor de lokale 

sportorganisatie. Draagt zorg voor een 

efficiënte en doelgerichte organisatie. 

Algemeen manager 

Verenigingscoördinator 

* deze functies vallen wel onder de verruimde ketenregeling van de CAO Sportverenigingen. 

 

Schaal  Verzamel 

functienaam* 

Toelichting op functie Alternatieve functies 

4 Accommodatie-

beheerder 

Draagt zorg voor de organisatie van 

werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor 

het beheer van de accommodatie, inclusief 

onderhoud en schoonmaak. 

Locatiebeheerder zwembad, 

Sporthalbeheerder, 

Bedrijfsleider 

5 Toezichthouder Draagt in algemene zin zorg voor de 

veiligheid en hygiëne bij sport- en 

beweegactiviteiten en heeft de kennis op 

het gebied van veiligheid, hygiëne, toezicht 

en hulpverlening in de praktijk toe te 

passen. 
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9 Verenigings-manager Draagt zorg voor het initiëren, ontwikkelen, 

formuleren en, na goedkeuring van het 

bestuur, uitvoeren van het beleid voor de 

vereniging. Is verantwoordelijk voor de 

coördinatie en organisatie van de lokale 

sportorganisatie. Draagt zorg voor een 

efficiënte en doelgerichte organisatie. 

Algemeen manager, 

Verenigingscoördinator,  

Locatiemanager 

 

*deze functies vallen niet onder de verruimde ketenregeling van de CAO Sportverenigingen.  

 

 


