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Vier op de tien sportverenigingen in Nederland maken zich (ernstige) zorgen over de gevolgen van
de coronacrisis voor de vereniging. Sportverenigingen maken zich met name zorgen over verlies
van leden/vrijwilligers en inkomstenderving.
Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 3.200
sportverenigingen in Nederland naar de gevolgen van de beperkende maatregelen in
verband met het coronavirus voor sportverenigingen. De dataverzameling vond plaats
van 1 april tot en met 13 april 2020. In deze
periode bestond nog veel onduidelijkheid
over de duur en inhoud van de maatregelen
ter bestrijding van het coronavirus. Hoewel
de sportverenigingen weer deels open mogen, betekent dit voor veel verenigingen
geen afname van de inkomstenderving en
vraagt het vaak een andere inzet van vrijwilligers om de sport binnen de protocollen
te organiseren.
Ruim vier op de tien verenigingen (45%)
verwachten minder nieuwe leden vanwege
de coronacrisis (figuur 1). Dit is onder andere een gevolg van wervingsacties die niet
door kunnen gaan, zoals scholeninstuiven
of open dagen, die naar verwachting normaliter nieuwe leden zouden opleveren en
het (tijdelijk) gesloten zijn van de sportaccommodaties. Een vijfde van de verenigingen verwacht dat bestaande leden hun lidmaatschap gaan opzeggen, onder andere
doordat leden inmiddels een andere invulling van hun sportavond hebben gevonden
en/of vanwege angst voor het virus bij hun
type (contact)sport. Vier op de tien verenigingen (42%) verwachten dat hun leden
gedurende de coronacrisis lid zullen blijven
van de vereniging. Verenigingen rekenen op
hun trouwe leden.

Contributie
Dat geldt ook voor de doorbetaling van de
contributie. Twee derde van de verenigingen (65%) verwacht dat hun leden bereid
zijn om de contributie te blijven betalen.
Verenigingen lijken wel twijfels te hebben
bij het wel of niet innen van sponsorgeld
en/of contributie. Drie op de tien verenigingen (28%) verwacht dat sponsoren hun
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verplichtingen dit jaar gewoon zullen nakomen. Ongeveer een vijfde van de verenigingen (18%) overweegt om (een deel van) de
contributie terug te storten of niet te innen
omdat leden een tijdje niet hebben kunnen
sporten, 14 procent overweegt dit enigszins.
Verenigingen zijn wisselend positief over
wat het niet of minder samen kunnen sporten en elkaar fysiek treffen, betekent voor
de solidariteit en het clubgevoel binnen de
vereniging. Sommige verenigingen verwachten dat het clubgevoel vanwege de
crisis groter wordt, terwijl andere verenigingen juist het tegendeel verwachten. De
coronacrisis lijkt niet meteen zijn weerslag
te hebben op de bestuurbaarheid van de
vereniging.
Eén op de tien verenigingen (9%) geeft aan
dat de bestuurbaarheid van de club daadwerkelijk in het gedrang komt doordat bestuurders en/of vrijwilligers niet fysiek met
elkaar kunnen (af)spreken (figuur 1). Dit zijn
met name de grote (> 250 leden) en middelgrote (101-250 leden) verenigingen. Andere verenigingen geven aan dat de crisis
juist een impuls geeft om op creatieve manieren met elkaar in contact te komen.
Twee derde van de verenigingen twijfelt
niet aan de bestuurbaarheid van de club.

Vrees voor voortbestaan
Verenigingen maken zich niet alleen zorgen
maar vrezen ook voor hun voortbestaan.
Begin april (vier of vijf weken na verplichte
sluiting van de sportaccommodaties in Nederland) voelde 6 procent van de verenigingen zich vanwege de beperkende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus
bedreigd in het voortbestaan (figuur 2). Het
aandeel verenigingen dat zich in haar
voortbestaan bedreigd voelt, loopt op naarmate de vereniging voor langere tijd gesloten dient te blijven. 4 procent van de ver-

enigingen vreest voor het voortbestaan als
de beperkende maatregelen tot langer dan
28 april duren en een derde van de verenigingen (34%) geeft aan dat haar voortbestaan wordt bedreigd als de beperkende
maatregelen ter bestrijding van het coronavirus tot langer dan 1 augustus duren. Dit
zijn met name verenigingen met een hoge
begroting (50.000 euro of meer (o.a. golf,
hockey, voetbal), 43%), veldsportverenigingen (o.a. voetbal, hockey, tennis, 42%),
zaalsportverenigingen (o.a. judo, basketbal,
gymnastiek, 40%), grote verenigingen (>
250 leden, 39%), verenigingen met een eigen kantine (39%) en verenigingen met een
eigen accommodatie (39%).
Hoewel vier op de tien verenigingen zich op
kortere of langere termijn bedreigd voelen
in het voortbestaan bij sluiting van de
sportaccommodaties, hebben verenigingen
over het algemeen veel vertrouwen in de
veerkracht van de vereniging om de gevolgen van de coronacrisis te overleven. Twee
op de drie verenigingen (67%) geven aan
vertrouwen te hebben in de veerkracht van
de vereniging (zie figuur 1). Over het algemeen hebben veldsportverenigingen (o.a.
voetbal, hockey, tennis, 40%), verenigingen
met een hoge begroting (50.000 of meer
(o.a. golf, hockey, voetbal), 38%), verenigingen met een eigen accommodatie (37%),
verenigingen met een eigen kantine (37%)
het minst vertrouwen in de veerkracht van
de vereniging. De coronacrisis heeft voor
veel verenigingen ingrijpende consequenties, maar tegelijkertijd houden verenigingsbestuurders vertrouwen in de veerkracht
van hun vereniging.
Meer informatie over dit onderzoek is te vinden
op: https://www.mulierinstituut.nl/actueel/zorgen-over-ledenbinding-en-inkomstenderving-bij-sportverenigingen/

SPORT BESTUUR EN MANAGEMENT JUNI 2020

16-17 Mulier onderzoekt.indd 16

15-07-2020 14:47

Figuur 1.
Verwachte gevolgen coronacrisis voor sportverenigingen (percentage sportverenigingen, n=3.256)
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Figuur 2.
Mate waarin de beperkende maatregelen i.v.m. het coronavirus een bedreiging vormen voor et voortbestaan van de vereniging,
uitgesplitst naar kenmerken vereniging (percentage sportverenigingen, n=3.256)
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