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Dit document bevat het hoofdstuk ‘Sportverenigingen’ uit de monitor Sport en corona II – De gevolgen van
de coronamaatregelen voor de sportsector. Dit losse hoofdstuk is geschikt voor wie specifiek
geïnteresseerd is in de gevolgen van de coronamaatregelen voor sportverenigingen, in het bijzonder de
financiële gevolgen. Het hoofdstuk gaat onder andere in op de gevolgen voor verenigingsactiviteiten,
ledenontwikkeling en -binding, financiële huishouding, overlevingsstrategieën, het gebruik van
ondersteuningsmaatregelen en de veerkracht van verenigingen. Dit hoofdstuk is geen zelfstandige
rapportage, maar een selectie uit de monitor Sport en corona II, ter bevordering van de leesbaarheid en
het gebruiksgemak. De gehele rapportage is hier te vinden. De managementsamenvatting van het rapport
is hier te vinden.
Achtergrond monitor Sport en corona II
De monitor Sport en corona II bundelt de tot en met november 2020 beschikbare ‘coronaonderzoeken’ in
de sportwereld. Met elkaar geven deze onderzoeken een beeld van de gevolgen van de coronamaatregelen
voor het sport-, speel- en actief beweeggedrag, de organisatie en de financiering van de sport in
Nederland. Daarbij gaat de aandacht uit naar sportverenigingen, sportondernemers, ongeorganiseerde
sport, topsport, sportevenementen en de ondersteuningsstructuur (sportbonden, NOC*NSF). De rapportage
is uitgevoerd door het Mulier Instituut met steun van het ministerie van VWS en in samenwerking met een
groot aantal partijen uit de sportsector.
Deze rapportage is de tweede in een reeks monitorrapportages en één van de eerste activiteiten van het
nieuw opgerichte kennisconsortium Sport en corona. In het kennisconsortium Sport en corona hebben het
Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport & Bewegen op verzoek van de uitvoeringsalliantie van het
Nationaal Sportakkoord (ministerie van VWS, Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF) hun krachten
gebundeld. Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft het platform Sportencorona ontwikkeld om de
beschikbare kennis, data en praktijkvoorbeelden te delen.

Resie Hoeijmakers, Janine van Kalmthout en Peter van Eldert
Dit hoofdstuk beschouwt de gevolgen van de coronamaatregelen voor sportverenigingen, in het bijzonder
de zorgen en veerkracht van sportverenigingen (paragraaf 3.1) en de financiële gevolgen (paragraaf 3.2).

De cijfers over sportverenigingen zijn gebaseerd op een onderzoek onder 1.141 sportverenigingen in
Nederland.1 De dataverzameling heeft van 25 september tot en met 13 oktober 2020 plaatsgevonden. 2
Gedurende deze periode zijn enkele verscherpende maatregelen voor sportverenigingen ingevoerd (zie
paragraaf 1.2). Per 29 september werd geen publiek bij sportwedstrijden meer toegestaan en hebben
sportkantines hun deuren moeten sluiten. Op 13 oktober is aangekondigd dat vanaf de volgende dag 22.00
uur amateursportwedstrijden waren verboden, volwassenen in groepjes van maximaal vier personen op
anderhalve meter mochten sporten en in binnenruimtes maximaal 30 personen per zelfstandige ruimte
konden sporten.3 Wat betreft de zorgen, veerkracht en financiën zijn de resultaten vergeleken met
eerdere peilingen in de zomer van 2020 (8 juli t/m 31 augustus) en het voorjaar van 2020 (1 april t/m 13
april 2020).

Tijdens de dataverzamelingsperiode (25 september tot en met 13 oktober) is gevraagd in hoeverre sporten clubactiviteiten op dat moment bij de vereniging waren hervat. Dit is gevraagd voordat alle
amateursportwedstrijden werden verboden. Figuur 3.1 laat zien dat sportverenigingen op het moment van
de dataverzameling veelal niet op het oude niveau draaiden. Bij ongeveer de helft van de verenigingen
waren (bijna) alle trainingen/lessen/cursussen hervat (55%), bij een derde van de verenigingen waren
(bijna) alle competities/toernooien/wedstrijden hervat (33%) en bij één op de acht verenigingen vonden
(bijna) alle vergaderingen/bijeenkomsten weer op locatie plaats (12%). Clubactiviteiten, zoals feesten,
kamp, rommelmarkt en quizavonden waren nauwelijks hervat. Redenen waarom activiteiten niet of
nauwelijks zijn hervat variëren tussen angst voor het virus in relatie tot risicogroepen en beperkingen van
de anderhalve meter.
Kijkende naar de mate waarin trainingen/lessen/cursussen en
competities/toernooien/wedstrijden zijn hervat, zijn grote verschillen te zien tussen typen verenigingen.
Bij het merendeel van de zaalsportverenigingen (o.a. judo, basketbal, gymnastiek, 83%) en
veldsportverenigingen (o.a. voetbal, hockey, tennis, 78%) waren (bijna) alle trainingen/lessen/cursussen
hervat, terwijl dit voor ongeveer een derde van de overige binnensportverenigingen (o.a. zwemmen,
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bridge, darts, 30%) en overige buitensportverenigingen (o.a. paardensport, wielersport, atletiek, jeu de
boules, 35%) gold. Ook de competities/toernooien/wedstrijden waren met name bij zaalsport- en
veldsportverenigingen hervat, en in mindere mate bij overige binnensport- en overige
buitensportverenigingen.

Bijna de helft van de verenigingsbestuurders (45%) geeft aan zich (ernstige) zorgen te maken over de
gevolgen van de coronacrisis voor de vereniging (zie figuur 3.2). Verenigingen maken zich vooral (ernstige)
zorgen over het verlies van leden/vrijwilligers, de financiële situatie en de gezondheid van (oudere)
leden. Wanneer de zorgen bij verenigingen over de gevolgen van de coronacrisis worden vergeleken met
eerdere peilingen in de zomer van 2020 (8 juli tot en met 31 augustus 2020) en het voorjaar van 2020 (1
april tot en met 13 april 2020), zijn iets meer verenigingsbestuurders zich (ernstige) zorgen gaan maken
over de toekomst van hun vereniging dan in de zomer (36%) en het voorjaar (40%) het geval was. De aard
van de zorgen is veelal gelijk gebleven. Met name overige binnensportverenigingen (55%) maken zich
(ernstige) zorgen over hun toekomst. In vergelijking met eerdere peilingen in 2020 zijn vooral
verenigingen met een kleine begroting (tot 10.000 euro), kleine verenigingen (≤ 100 leden),
zaalsportverenigingen en verenigingen zonder eigen accommodatie zich meer zorgen gaan maken. De
mate waarin verenigingen zich zorgen maken, hangt samen met de mate waarin verenigingen ledendaling
en inkomstenderving ervaren.

4

Monitor Sport en corona II | Mulier Instituut

Bij één op de drie verenigingen (31%, zie figuur 3.3) is het ledental tussen september 2019 en september
2020 gedaald. Van deze verenigingen geeft drie kwart (78%) aan dat de ledendaling deels (35%),
voornamelijk (28%) of heel erg (16%) aan de coronacrisis kan worden toegeschreven. Met name overige
binnensportverenigingen (o.a. zwemmen, bridge, darts, 49%), zaalsportverenigingen (o.a. judo, basketbal,
gymnastiek, 42%), teamsportverenigingen (37%), semi-individuele sportverenigingen (36%) en kleine
sportverenigingen (≤ 100 leden, 36%) hebben met ledendaling te maken. De helft van de verenigingen met
ledendaling (49%) heeft in het afgelopen jaar meer dan 10 procent van het totale ledenaantal verloren. Bij
één op de zes verenigingen (17%) is het aantal leden in het afgelopen jaar gestegen. Dit zijn met name
veldsportverenigingen (en dan voornamelijk bij tennis, golf, honk- en softbal 31%, zie ook hoofdstuk 2) en
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grote verenigingen (> 250 leden). Verenigingen met een ledenstijging in het afgelopen jaar maken zich
minder vaak (ernstige) zorgen (26%) om de gevolgen van de coronacrisis dan verenigingen waar het
ledenaantal gelijk is gebleven (39%) of gedaald (65%). Van de verenigingen waar leden hun lidmaatschap
hebben opgezegd als gevolg van de coronacrisis, geeft ongeveer de helft (55%) aan dat dit gaat om
specifieke groepen. Specifieke groepen die verenigingen waar leden hun lidmaatschap hebben opgezegd
noemen, zijn 65-plussers (37%), mensen met een beperking en/of chronische aandoening (19%) en mensen
met beperkte financiële middelen (12%).

Twee derde van de sportverenigingen (62%) heeft te maken met leden die nog niet willen of durven
sporten (zie figuur 3.4). Van deze verenigingen geeft twee derde (67%) aan dat dit specifieke groepen
mensen betreft, zoals 65-plussers (51%) of mensen met een beperking en/of chronische aandoening (36%).
Andere nadelige gevolgen die verenigingen ervaren met betrekking tot leden, bezoekers en vrijwilligers
zijn dat leden minder vaak de kantine/het clubhuis bezoeken (47%), leden minder vaak komen sporten
(43%), de vereniging minder bezoekers heeft (39%) en dat de werkdruk voor vrijwilligers is vergroot (35%).
Eén op de vijf verenigingen (21%) heeft te maken met vrijwilligers en/of trainers die nog niet naar de
vereniging willen of durven komen. Daarnaast zegt een kwart van de verenigingen (24%, zie figuur 3.5) dat
de coronacrisis een negatieve invloed heeft op de bereidheid van vrijwilligers om zich voor de vereniging
in te zetten. Dit is het vaakst het geval bij zaalsportverenigingen (30%) en overige buitensportverenigingen
(28%). Verenigingen die een negatieve invloed van de coronacrisis op de bereidheid van vrijwilligers
ervaren, maken zich vaker (ernstige) zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor de vereniging.
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Aan het begin van de coronacrisis in het voorjaar van 2020 heersten bij verenigingen twijfels over het
innen van sponsorgeld en contributies.4 Vier op de tien verenigingen (40%, zie figuur 3.5) geven aan dat
vanwege de coronacrisis het behouden en werven van sponsoren voor de vereniging moeizamer is
verlopen. Bij ongeveer één op de tien verenigingen (11%) heeft de coronacrisis (tot nu toe) geen negatieve
invloed gehad op sponsoren. Kijkende naar de inning van de contributies, heeft een klein gedeelte van de
sportverenigingen besloten het volledige bedrag (4%) of een gedeelte (15%) van de contributie terug te
storten of niet te innen omdat leden een tijdje niet hebben kunnen sporten (zie figuur 3.6). Het zijn
overwegend zaalsportverenigingen (8% het volledige bedrag en 26% een gedeelte) en overige
binnensportverenigingen (7% het volledige bedrag en 25% een gedeelte) die het volledige bedrag of een
gedeelte van de contributie hebben teruggestort of niet geïnd. Andere vormen van teruggave van
contributie die verenigingen noemen zijn het organiseren van extra trainingen/doortrainen buiten het
seizoen, geen contributieverhoging doorvoeren en korting op de contributie later in het jaar doorvoeren.
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Ruim één op de tien verenigingen (13%, zie figuur 3.7) heeft of verwacht het kalenderjaar 2020 5 geen
inkomstenderving. Dit zijn met name verenigingen met een kleine begroting (tot 10.000 euro, 26%),
verenigingen zonder eigen kantine (24%) en verenigingen zonder eigen accommodatie (21%). Eén op de
drie verenigingen (34%) zegt het kalenderjaar 2020 meer dan 30 procent van de begrote inkomsten mis te
lopen. Dit zijn voornamelijk overige buitensportverenigingen (49%), verenigingen met een middelgrote
begroting (10.000 tot 50.000 euro, 41%) en kleine verenigingen (≤ 100 leden, 40%). De meest genoemde
inkomstenposten waar verenigingen inkomstenderving ervaren, zijn kantineverkopen (48% 6), contributies
(38%) en sponsoring (37%). Gemiddeld verwachten verenigingen het kalenderjaar 2020 een
inkomstenderving van 19 procent van hun begrote inkomsten voor 2020 (zie tabel 3.1, na figuur 3.8).
Kleine verenigingen (≤ 100 leden, 28%), verenigingen met een middelgrote begroting (10.000 tot 50.000
euro, 27%) en verenigingen met een kleine begroting (tot 10.000 euro, 26%) en verwachten het
kalenderjaar 2020 relatief de hoogste inkomstenderving.
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Het merendeel van de verenigingen in Nederland (75%) geeft aan in het kalenderjaar 2020 te hebben
bespaard/bezuinigd of nog te gaan besparen/bezuinigen (zie figuur 3.8). Eén op de vier verenigingen (25%)
geeft aan niet te hebben bespaard/bezuinigd op hun uitgavenposten. Dit zijn overwegend verenigingen
met een kleine begroting (tot 10.000 euro, 34%), verenigingen zonder eigen kantine (33%), verenigingen
zonder eigen accommodatie (33%), overige binnensportverenigingen (29%) en zaalsportverenigingen (29%).
Eén op de acht verenigingen (12%) zegt het kalenderjaar 2020 meer dan 30 procent van de begroting te
gaan besparen/bezuinigen.
Gemiddeld besparen/bezuinigen verenigingen het kalenderjaar 2020 10 procent van de begroting (zie
tabel 3.1). Overige buitensportverenigingen (7%), grote verenigingen (> 250 leden, 9%) en verenigingen
met een grote begroting (50.000 euro of meer, 10%) voeren naar verwachting het kalenderjaar 2020
relatief de minste besparingen/bezuinigingen door. Verenigingen die een (of meer)
(sport)accommodatie(s) voor de sportactiviteiten huren, gaan het kalenderjaar 2020 op de huur (37%),
clubactiviteiten (35%) en kantine-inkopen (27%) besparen/bezuinigen (niet in figuur). Verenigingen met
een eigen sportaccommodatie en kantine gaan het kalenderjaar 2020 op de kantine-inkopen (58%),
clubactiviteiten (43%) en energielasten (38%) besparen/bezuinigen.
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Begin april 2020 gaf een kwart van de verenigingen (24%) aan alternatieve beweegopties of alternatieve
verenigingsactiviteiten aan hun leden aan te bieden.7 In oktober 2020 heeft de helft van de verenigingen
(49%, zie figuur 3.9) naar aanleiding van de coronacrisis ander sportaanbod, andere activiteiten of andere
lidmaatschapsvormen georganiseerd. Ongeveer één op de tien verenigingen heeft sportaanbod
georganiseerd op een (andere) buitensportaccommodatie (13%), een reserveringsysteem ingevoerd (11%),
digitale clubactiviteiten georganiseerd (11%), sportaanbod in de openbare ruimte georganiseerd (10%)
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en/of digitale wedstrijden/competities georganiseerd (9%). Het zijn overwegend binnensportverenigingen
(66%) die alternatief sportaanbod of andere activiteiten hebben georganiseerd. Mede doordat de
binnensport langer dicht moest blijven, heeft één op de vijf binnensportverenigingen sportaanbod
georganiseerd op een (andere) buitensportaccommodatie (20%) en/of in de openbare ruimte (20%) en/of
digitale wedstrijden/competities georganiseerd (19%). Kijkende naar het duurzame karakter van deze
aanpassingen, biedt meer dan de helft van de verenigingen die vanwege de coronacrisis zijn gestart met
een reserveringssysteem (79%), digitale wedstrijden/competities (73%) en/of alternatieve
lidmaatschapsvormen/contributievormen (66%) dit op het moment van de dataverzameling nog aan (zie
figuur 3.10). Ongeveer één op de zeven verenigingen die vanwege de coronacrisis sportaanbod hebben
georganiseerd op een (andere) buitensportaccommodatie (15%) en/of in de openbare ruimte (13%) bieden
dit op het moment van de dataverzameling nog aan.
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Begin april 2020 gaf ongeveer een kwart van de sportverenigingen in Nederland (26%) aan dat
steunmaatregelen, hulp of ondersteuning essentieel zijn om als vereniging de coronacrisis te kunnen
overleven. In oktober 2020 is dit licht gestegen naar een derde van de verenigingen (32%, zie figuur 3.11)
dat van mening is dat steunmaatregelen, hulp of ondersteuning essentieel zijn om als vereniging de
coronacrisis te kunnen overleven. Dit zijn met name veldsportverenigingen (44%), verenigingen met een
grote begroting (50.000 euro of meer, 44%), grote verenigingen (> 250 leden, 40%), verenigingen met een
eigen kantine (40%) en zaalsportverenigingen (39%). De behoefte aan ondersteuning hangt sterk samen
met de mate waarin verenigingen zich zorgen maken over de gevolgen van de coronacrisis voor de
vereniging en de inkomstenderving. In vergelijking met begin april 2020 (zie figuur 3.12), zijn met name
zaalsportverenigingen, overige binnensportverenigingen, verenigingen met een middelgrote begroting
(10.000 tot 50.000) en kleine verenigingen (≤ 100 leden) vaker steunmaatregelen, hulp of ondersteuning
essentieel gaan achten voor het overleven van hun vereniging.
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Ruim de helft van de verenigingen (52%, zie figuur 3.13) geeft aan in de periode maart tot en met 15
oktober financiële steun van de Rijksoverheid of gemeente te hebben aangevraagd of ontvangen. Dit zijn
met name veldsportverenigingen (87%), verenigingen met een grote begroting (50.000 of meer, 81%),
grote verenigingen (> 250 leden, 77%), verenigingen met een eigen kantine (73%) en verenigingen met een
eigen accommodatie (69%). De meest gebruikte financiële steunmaatregelen van de overheid zijn
kwijtschelding van (een deel van) de huur (27%), de Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19
(TASO) (20%) en de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) (17%). Ongeveer één op de
acht verenigingen (12%) heeft financiële steun van hun sportbond ontvangen. Dit gaat voornamelijk om de
kwijtschelding van bondsafdrachten en/of competitiebijdragen. Verenigingen geven aan tot 15 oktober
gemiddeld 5 procent van de begroting aan financiële steun van de overheid en sportbonden te ontvangen.
Verenigingen met een middelgrote begroting (10.000 tot 50.000 euro, 9%) en kleine verenigingen (≤ 100
leden,8%) hebben relatief de hoogste financiële steun van de overheid ontvangen.
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Ondanks de besparingen/bezuinigingen die verenigingen hebben doorgevoerd en de financiële
ondersteuning die verenigingen hebben ontvangen, verwacht ongeveer de helft van de verenigingen in
Nederland (53%, zie figuur 3.15) voor het kalenderjaar 2020 een tekort op de jaarrekening van de
vereniging. Dit zijn vooral veldsportverenigingen (64%), verenigingen met een eigen kantine (61%),
verenigingen met een grote begroting (50.000 of meer, 61%), grote verenigingen (> 250 leden, 60%) en
verenigingen met een eigen accommodatie (59%).
Gemiddeld gaan verenigingen naar verwachting het kalenderjaar 2020 afsluiten met een tekort van 5
procent op de jaarrekening. Verenigingen met een kleine begroting (tot 10.000 euro, 12%), verenigingen
met een middelgrote begroting (10.000 tot 50.000 euro, 9%), kleine verenigingen (≤ 100 leden, 9%) en
middelgrote verenigingen (101-250 leden, 9%) gaan naar verwachting met relatief het hoogste tekort op
de jaarrekening het kalenderjaar 2020 afsluiten. Verenigingen die het kalenderjaar 2020 een tekort op de
jaarrekening van de vereniging verwachten, geven overwegend aan dit tekort ten laste van het eigen
vermogen te laten komen (84%). Een vijfde van de verenigingen met een verwacht tekort (21%) is van plan
dit tekort op te vangen door verhoging van de contributies. 7 procent weet nog niet hoe het tekort op te
vangen.
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Met veerkracht wordt het vermogen van de vereniging bedoeld om de impact van de coronacrisis te
absorberen en terug te veren naar de situatie van voor de coronacrisis. Twee op de drie verenigingen
(66%, zie figuur 3.16) geven aan vertrouwen te hebben in de veerkracht van de vereniging om de gevolgen
van de coronacrisis te overleven. Over het algemeen hebben overige binnensportverenigingen (60%),
kleine verenigingen (≤ 100 leden, 61%) en verenigingen met een kleine begroting (tot 10.000 euro, 63%)
het minst vertrouwen in de veerkracht van de vereniging. Dit is opvallend omdat deze typen verenigingen
aan het begin van de coronacrisis (begin april) juist het meest vertrouwen in de veerkracht van de
vereniging stelden. In de zomer van 2020 (73%) was het vertrouwen in de veerkracht iets groter dan in het
voorjaar (67%) en het najaar (66%). Wanneer gevraagd wordt naar de veerkracht van de vereniging om een
(eventuele) tweede stillegging van de sport(vereniging) te overleven, daalt het vertrouwen van
verenigingen. Ongeveer de helft (54%) heeft vertrouwen in de veerkracht van de vereniging om een
tweede stillegging te overleven. Het vertrouwen in de veerkracht bij een tweede stillegging daalt met
name bij zaalsportverenigingen, veldsportverenigingen, verenigingen met een eigen kantine, verenigingen
met een middelgrote begroting (10.000 tot 50.000 euro) en grote verenigingen (> 250 leden).
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De verenigingen verwachten in oktober 2020 voor het kalenderjaar 2020 een inkomstenderving van
gemiddeld 19 procent van hun begrote inkomsten voor 2020 (tabel 3.1). Door de diversiteit aan
sportverenigingen lopen de percentages van gemiste inkomsten uiteen van 16 procent bij grote
verenigingen (> 250 leden) tot 28 procent bij kleine verenigingen (≤ 100 leden).
Het CBS beraamt de totale jaarlijkse baten van de sportclubs op 1.21 miljard euro (CBS, Statline). Op
basis van de verwachting van verenigingen zou dit voor het kalenderjaar 2020 een geschatte
inkomstenderving van 230 miljoen euro betekenen.
De verenigingen verwachten het kalenderjaar 2020 gemiddeld 10 procent van de begrote uitgaven te
kunnen besparen/bezuinigen (tabel 3.1). Gezien de diversiteit aan verenigingen loopt de mate van waarin
bezuinigd kan worden door verenigingen uiteen van 7 procent van de begrote uitgaven bij overige
buitensporten als wielrennen, paardensport en atletiek tot 14 procent bij verenigingen met een kleine
begroting (tot 10.000 euro). Doorgerekend zou dit uitkomen op mogelijke bezuinigingen van 121 miljoen
euro voor het kalenderjaar 2020.
Per saldo kan op basis van deze gegevens het verlies voor de verenigingen zonder steunmaatregelen
uitkomen op 230 – 121 = 109 miljoen euro voor het kalenderjaar 2020. Op de persconferentie van 3
november 2020 werd duidelijk dat de gedeeltelijke stillegging tot half december zal aanhouden. Er moet
serieus rekening mee gehouden worden dat de sport(verenigingen) voor de rest van 2020 hun kantines niet
mogen openen en competities niet worden hervat.
Uit een analyse naar de verandering van het sentiment bij verenigingen na de persconferenties (28
september 2020 en 13 oktober 2020) blijkt dat sportverenigingen zich vaker (ernstige) zorgen zijn gaan
maken over de gevolgen van de coronacrisis voor de toekomst van hun vereniging na de persconferentie
van 28 september. Daarin werd aangekondigd dat sportkantines moesten worden gesloten en geen publiek
meer was toegestaan tijdens sportwedstrijden. In een toelichting op wat die coronamaatregelen
betekenen voor de vereniging geven verenigingen aan dat dit een aderlating is voor de kantine-inkomsten.
Verder, als verenigingsactiviteiten geen doorgang meer kunnen vinden, heeft dit nadelige gevolgen voor
de ledenbinding, sfeer en werving van nieuwe leden. Aanpassing van de maatregelen vergroot de druk op
het bestuur en vrijwilligers. De afgekondigde maatregelen op 13 oktober (o.a. geen competities en met
maximaal 4 personen sporten), laat geen verdere toename van de zorgen zien bij verenigingen. In een
toelichting op wat de verscherpte maatregelen vanaf 14 oktober betekenen geven verenigingen nogmaals
aan dat wedstrijden en trainingen zijn stop gezet en dat een stillegging van de vereniging betekent. Bij
bepaalde verenigingen moeten weer aanpassingen worden doorgevoerd en leden geïnformeerd, terwijl
niet alle regels gelijk duidelijk zijn.
De aankondiging van de verscherpende maatregelen op 28 september heeft invloed gehad op het aandeel
verenigingen dat een tekort verwacht op de jaarrekening van de vereniging voor het kalenderjaar 2020.
Voor de persconferentie van 28 september verwachtten vier op de tien verenigingen het kalenderjaar 2020
een tekort op de jaarrekening. Na de persconferentie van 28 september was dat meer dan de helft van de
verenigingen. In het verlengde hiervan is ook de behoefte aan steunmaatregelen, hulp en ondersteuning
bij verenigingen toegenomen na de aankondigingen van de verdere gedeeltelijke stilleggingen van de
sportverenigingen. Vóór 28 september is drie op de tien verenigingen van mening dat steunmaatregelen,
hulp en/of ondersteuning essentieel zijn voor de vereniging om te overleven. Na 13 oktober is dit gestegen
naar vier op de tien verenigingen.

Voor sportverenigingen is een aantal steunmaatregelen beschikbaar. Indien de vereniging voldeed aan de
onderliggende voorwaarden kon zij beroep doen op de generieke steunmaatregelen van de NOW 1.0, NOW
2.0, TOGS en TVL 1. Daarnaast heeft het kabinet inmiddels een verlenging van de NOW (NOW 3.0) en de
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TVL (TVL 2) aangekondigd waar sportverenigingen ook aanspraak op kunnen maken. In hoofdstuk 9 in deze
rapportage is te lezen in hoeverre de generieke steunmaatregelen zijn gebruikt door de sport.
Naast de generieke steunmaatregelen zijn er ook specifieke steunmaatregelen voor de sport. Zoals in
hoofdstuk 9 wordt beschreven is het eerste steunpakket voor de sport vanuit het ministerie van VWS
uitgewerkt in twee regelingen: de Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS) en
de Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 II (TASO II). De TVS is bedoeld als compensatie
voor gemeenten, sportbedrijven en particuliere verhuurders voor de misgelopen huurinkomsten als gevolg
van de kwijtschelding van de huren voor sportverenigingen. Hiermee is deze regeling dus indirecte steun
voor de sportverenigingen. Voor de TVS was 89,5 miljoen euro beschikbaar en volgens de voorlopige cijfers
is hier 49,7 miljoen euro van aangevraagd (zie hoofdstuk 9). De TASO II regeling is met name bedoeld voor
sportverenigingen die niet of niet voldoende gebruik kunnen maken van de reeds getroffen generieke
steunmaatregelen, zoals de NOW. Voor de TASO II was 44,5 miljoen euro beschikbaar en hiervan is voor
22,3 miljoen aangevraagd.
Nu sinds de persconferentie van 13 oktober 2020 nieuwe coronamaatregelen van kracht zijn, heeft het
kabinet aangekondigd het sportspecifieke pakket aan te passen en opnieuw open te stellen voor de
periode 1 oktober tot en met 31 december 2020. De uitvoering van dit nieuwe pakket zal erop gericht zijn
om de nieuw ontstane financiële schade van amateursportverenigingen te compenseren. Het beschikbare
budget voor de TVS en TASO is niet geheel opgegaan. Het kabinet zet deze onderbesteding uit de TVS en
TASO in om het nieuwe sportspecifieke pakket te financieren, wat overeenkomt met 60 miljoen euro.
Naast het steunpakket van VWS voor de sport kunnen sportverenigingen gebruik maken van de
borgstellingen vanuit Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) voor de zogenoemde noodkredieten. Dat zijn
leningen die specifiek bedoeld zijn voor het opvangen van een tekort aan liquiditeit die sportorganisaties
hebben als gevolg van de sluiting van de sportclubs als maatregel tegen de verspreiding van het
coronavirus. Verenigingen kunnen leningen aanvragen van de bank, waarbij SWS borg staat. Zoals in
hoofdstuk 9 beschreven is deze mogelijkheid vooralsnog slechts door twee verenigingen gebruikt.
Verder hebben sportbonden in de afgelopen periode gezorgd voor enige compensatie voor verenigingen.
Doordat competities werden stilgelegd en de sport in een aantal gevallen maar beperkt open kon is voor
een aantal sporten een deel van de bondsafdrachten kwijtgescholden. Ongeveer één op de acht
verenigingen (12%) heeft financiële steun van hun sportbond ontvangen. Dit gaat voornamelijk om de
kwijtschelding van bondsafdrachten en/of competitiebijdragen.

Zoals besproken in hoofdstuk 1 worden de financiële stromen gemonitord met een model dat grotendeels
is gebaseerd op het Brancherapport Sport 2019 van KPMG. In de eerste monitor Sport en corona hebben we
op basis van dit model de situatie in juni 2020 gevisualiseerd. Het model in figuur 3.17 geeft de situatie
voor sportverenigingen vanaf eind oktober 2020 weer.
De grootste inkomstenbron voor sportverenigingen zijn de consumentenuitgaven. Sporters die lid zijn van
een sportvereniging dragen contributie af aan de vereniging. Verder geven ze geld uit in de sportkantine
en nemen ze deel aan activiteiten zoals loterijen en toernooien georganiseerd door de sportverenigingen.
Behalve van de sporters zelf, komen de inkomsten uit de sportkantine en financiële acties van andere
groepen consumenten zoals ouders van jeugdleden en bezoekers van wedstrijden en evenementen.
Daarnaast ontvangen sportverenigingen subsidie van gemeenten en nationale regelingen (zoals voor de
aanstelling van buurtsportcoaches). Gemeenten dragen bij aan sportverenigingen in de vorm van nietkostendekkende huurtarieven. Het huurtarief dat door gemeenten van verenigingen wordt gevraagd voor
het gebruik van de sportaccommodaties dekt doorgaans niet de kosten die gemeenten maken voor de
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sportaccommodaties, waarmee de verenigingen tegemoetgekomen worden. Tot slot komt een deel van de
inkomsten van verenigingen voort uit sponsoring door private partijen.
Gemeenten dragen tevens indirect bij aan sportverenigingen. Jaarlijks worden uitgaven gedaan aan
sportparticipatiestimulering voor burgers. Organisaties als Jeugdsportfonds Sport & Cultuur wenden
vervolgens deze gelden aan voor stimuleringsregelingen, waarmee kinderen uit lage inkomensgezinnen lid
kunnen worden van een sportvereniging.

Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus onder controle te houden, staat een aantal
financiële stromen voor sportverenigingen onder druk. In de zomer zorgden de versoepelingen van de
maatregelen voor een tijdelijke verlichting van de druk, maar met de verscherping van de maatregelen na
de persconferentie van 13 oktober 2020 en de verdere verscherping na 3 november 2020 neemt de druk
weer toe. In figuur 3.17 laten we het model zien met de doorkijk vanaf de persconferentie van 13 oktober
tot en met het einde van 2020. Met name van de zijde van de consumenten staan de inkomsten onder
druk. De contributie-inkomsten (4) blijven dit jaar, naar verwachting, redelijk intact, maar in bepaalde
sporten is een afname in leden te zien die grotendeels is versterkt door de coronamaatregelen. Nu de
situatie langer aanhoudt blijft het onzeker hoe het ledental zich zal ontwikkelen en daarmee wat de
contributie-inkomsten gaan doen. Het (weer) sluiten van de verenigingskantines leidt tot minder
inkomsten uit transacties (5). Veel van de (extra) activiteiten die inkomsten opleveren zoals loterijen en
rommelmarkten maar ook toernooien, gaan niet door, wat op de inkomsten uit transacties drukt. De
inkomsten vanuit private partijen (6) zijn onzeker. In veel gevallen lopen sponsorcontracten door. Maar als
steeds meer bedrijven het moeilijk krijgen, kan het voor komen dat bedrijven niet meer aan de
sponsorafdrachten kunnen voldoen.
De inkomsten vanuit overheden (1) (2) zullen grotendeels intact blijven. Met de eerder genoemde
steunmaatregelen worden de financiële stromen vanuit overheden naar de georganiseerde sport zelfs
groter. Het blijft de vraag in welke mate deze financiële stromen het verlies van de andere stromen
kunnen compenseren.
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Bijna de helft van de verenigingsbestuurders maakt zich (ernstige) zorgen over de gevolgen van de
coronacrisis voor de vereniging. De zorgen bij sportverenigingen over hun toekomstperspectief zijn licht
toegenomen ten opzichte van het voorjaar en de zomer 2020. Binnensportverenigingen maken zich het
vaakst (ernstige) zorgen over de toekomst van hun vereniging en zijn zich gedurende 2020 steeds meer
zorgen gaan maken. Verenigingen maken zich vooral (ernstige) zorgen over het verlies van
leden/vrijwilligers, de financiële situatie en de gezondheid van (oudere) leden. De mate waarin
verenigingen zich zorgen maken, hangt samen met de mate waarin verenigingen ledendaling en
omzetderving ervaren.
Bij één op de drie verenigingen is het ledental tussen september 2019 en september 2020 gedaald. Van
deze verenigingen geeft drie kwart aan dat de ledendaling deels, voornamelijk of heel erg aan de
coronacrisis kan worden toegeschreven. Met name binnensportverenigingen hebben met ledendaling te
maken. Twee derde van de sportverenigingen (62%) heeft te maken met leden die nog niet willen of
durven sporten.
Gemiddeld verwachten verenigingen het kalenderjaar 2020 een omzetderving van 19 procent van
hun begrote inkomsten voor 2020. Kleine verenigingen (≤ 100 leden, 30%), verenigingen met een kleine
begroting (tot 10.000 euro, 27%) en verenigingen met een middelgrote begroting (10.000 tot 50.000 euro,
27%) verwachten het kalenderjaar 2020 relatief de hoogste derving van inkomsten. Gemiddeld
besparen/bezuinigen verenigingen het kalenderjaar 2020 10 procent van de begroting. Ruim de helft van
de verenigingen geeft aan in de periode maart tot en met 15 oktober financiële steun van de
Rijksoverheid of gemeente te hebben aangevraagd of ontvangen. Dit zijn met name veldsportverenigingen
(87%), verenigingen met een grote begroting (50.000 of meer, 81%), grote verenigingen (> 250 leden, 77%),
verenigingen met een eigen kantine (73%) en verenigingen met een eigen accommodatie (69%).
Ondanks de besparingen/bezuinigingen die verenigingen hebben doorgevoerd en de financiële
ondersteuning die verenigingen hebben ontvangen, verwacht ongeveer de helft van de verenigingen in
Nederland het kalenderjaar 2020 een tekort op de jaarrekening van de vereniging. Dit zijn vooral
veldsportverenigingen (64%), verenigingen met een eigen kantine (61%), verenigingen met een grote
begroting (50.000 of meer, 61%), grote verenigingen (> 250 leden, 60%) en verenigingen met een eigen
accommodatie (59%). Dit tekort laten de meeste verenigingen ten laste van het eigen vermogen komen.
Begin april 2020 gaf ongeveer een kwart van de sportverenigingen aan dat steunmaatregelen, hulp
of ondersteuning essentieel zijn om als vereniging de coronacrisis te kunnen overleven. In oktober 2020 is
dit licht gestegen naar een derde van de verenigingen. De behoefte aan ondersteuning hangt samen met
de mate waarin verenigingen zich zorgen maken over de gevolgen van de coronacrisis voor de vereniging
en de omzetderving. In vergelijking met begin april 2020, zijn met name zaalsportverenigingen, overige
binnensportverenigingen, verenigingen met een middelgrote begroting (10.000 tot 50.000) en kleine
verenigingen (≤ 100 leden) vaker steunmaatregelen, hulp of ondersteuning essentieel gaan achten voor het
overleven van hun vereniging.
Twee op de drie verenigingen hebben vertrouwen in de veerkracht van de vereniging om de
gevolgen van de coronacrisis te overleven. Over het algemeen hebben overige binnensportverenigingen
(60%), kleine verenigingen (≤ 100 leden, 61%) en verenigingen met een kleine begroting (tot 10.000 euro,
63%) het minst vertrouwen in de veerkracht van de vereniging. Wanneer gevraagd wordt naar de
veerkracht van de vereniging om een tweede stillegging van de sport(vereniging) te overleven, daalt het
vertrouwen van verenigingen. Ongeveer de helft heeft hierin vertrouwen.
.
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(SBIR 1e fase) Deze oplossing is: in het hele gebouw dusdanig gezonde luchtkwaliteit waarborgen, inclusief plaatsen
met weinig tot geen luchtstromingen, dat virussen direct worden vernietigd. Onderdeel van de
haalbaarheidsstudie is het detecteren van virussen.
(SBIR 1e fase) Innovatieve computersimulaties waarin besmettingsrisico's bepaald worden, combineren met unieke
meetapparatuur. Hiermee wordt een passend ventilatiesysteem voor binnensportaccommodaties
ontworpen.
(SBIR 1e fase) Dit onderzoek brengt de luchtkwaliteit in kaart. Zelfs de kleinste onzichtbare deeltjes in de lucht worden
gemeten en hieruit kan worden afgeleid of een virus of bacterie door de lucht kan zweven. Met een online
'dashboard' kunnen bezoekers zien of het veilig is om in de sportaccommodatie te zijn. Als oplossing is er
de mogelijkheid om de lucht met mogelijk schadelijke deeltjes te reinigen.
(SBIR 1e fase) Het sluiten van sportscholen tijdens de intelligente lockdown en de angsten van sporters en
sportinstructeurs om via aerosolen besmet te raken moet voorkomen respectievelijk weggenomen
worden. De i-VENION, een responsive luchtsysteem, ventileert, reinigt en koelt op basis van een
intelligent sensornetwerk en algoritmes.

(SBIR 1e fase) Dit project wil een beheerplatform opstellen die de technische ondersteuning is van
maatregelen/procedures die kunnen of moeten genomen worden om op een veilige manier
sportevenementen te laten doorgaan voor zowel de sporters als publiek.
(SBIR 1e fase) Het desinfecteren van de lucht in binnensportaccommodaties is van groot belang als het gaat om het
weer openstellen van wedstrijden voor publiek. Dit project richt zich op de haalbaarheid van een
luchtdesinfectiesysteem, bijvoorbeeld op basis van UV-C.
(SBIR 1e fase) Het Contact Buddy Crowd Management Systeem richt zich op het slimmer spreiden van grote groepen
mensen en het inperken van besmetting, met als doel om weer events te kunnen houden. Op een veilige
manier.
(SBIR 1e fase) Detact Diagnostics ontwikkelt een snelle, diagnostische test om besmetting met Corona aan te tonen.
Iedereen kan de test ter plekke uitvoeren. Hierdoor is de beoogde test ideaal in te zetten voor
grootschalige sportevenementen, omdat er per meter zo'n 3.600 personen per uur getest kunnen
worden.
(SBIR 1e fase) Een simpele en goedkope loT tracker in een polsbandje wordt uitgereikt aan bezoekers van evenementen.
Via deze tracker wordt bijgehouden wat de dichtheid van bezoekers op elke plek binnen een
evenementlocatie is.
(SBIR 1e fase) De beoogde uitkomst is een prototype van een real-time corona-testsysteem, speciaal ontworpen voor
maximale doorvoer van evenementtoeschouwers.
(SBIR 1e fase) De beoogde innovatie van het CrowdBand-project ontwikkelt een slim armbandje ontwikkeld dat met
andere armbandjes kan communiceren zodra deze dichtbij elkaar zijn. Blijkt de drager van een
armbandje later COVID-19 positief, dan wordt het unieke ID van dit bandje als een soort alarm via een
radiosignaal naar alle bandjes verzonden.
(SBIR 1e fase) SMART-Access is een B2B-platform in combinatie met een consumentenapp dat ondersteuning biedt bij de
beheersing van besmettingsrisico's bij evenementen met als doel maximale publiekstoegankelijkheid in
een gezonde sfeer.
(SBIR 1e fase) Dexels en SynchroniclT ontwikkelen een innovatieve COVID-19 wearable voor social distancing & contact
tracing bij binnen- en buitensportevenementen. De armband is volledig compatible met de Corona Melder
app en hanteert dezelfde privacy standaarden, maar is veel nauwkeuriger en bereikt ook doelgroepen
zonder smartphone zoals kinderen en ouderen.
(SBIR 1e fase) Pro Health Medical wil de methode Safe@ Event ontwikkelen om te voorkomen dat bezoekers besmet met
het COVID-19 virus binnentreden in een stadion, theater of andere publieke bijeenkomst. Dit willen zij
doen door het gebruik van een nieuwe sneltest, de ontwikkeling van een digitaal gezondheidspaspoort en
het gebruik van snelle digitale toegangscontrole.
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