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Dit document bevat het hoofdstuk ‘Sportondernemers’ 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 sportondernemers. Het hoofdstuk gaat in
op de (financiële) gevolgen voor de fitnessbranche, zwembadbranche, golfbranche, hippische sport en
overig aanbod. Dit document 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.
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Sportondernemers
Peter Nafzger, Peter van Eldert en Jo Lucassen
In de eerste monitor Sport en corona bleek dat sportondernemers vanwege de coronamaatregelen van de
ene op de andere dag moesten stoppen met hun dienstverlening. 1 Een groot deel van de sector verloor
daardoor werkzaamheden en inkomsten. Tussen 1 juli en 14 oktober konden de sportondernemers
opereren binnen de mogelijkheden van de anderhalve-meter-samenleving, maar vanaf 14 oktober heeft
Nederland weer te maken met strengere coronamaatregelen, die de sportondernemers in wisselende mate
treffen. Deze turbulente tijd van schommelingen tussen soepele en strenge coronamaatregelen zorgt in de
eerste plaats voor omzetderving. Daarnaast groeit het wantrouwen onder ondernemers met als gevolg dat
steeds minder draagvlak overblijft voor maatregelen. 2 Met name in de horeca neemt het
ondernemersvertrouwen af.3 De sportondernemers werken hard om te overleven en te voldoen aan alle
maatregelen, zodat miljoenen Nederlands kunnen blijven sporten.
Dit hoofdstuk focust op drie zaken: 1) de manier hoe de sportondernemers omgaan met de
coronamaatregelen, 2) welke steunmaatregelen er zijn voor sportondernemers en 3) wat de financiële
gevolgen van de coronacrisis zijn voor sportondernemers. Hierbij vindt een verdieping plaats in vier
sectoren: fitness, zwemmen, golf en hippische sport.
Om de gevolgen van de coronacrisis voor de sportondernemers in kaart te brengen is gebruik gemaakt van
nieuwe gegevens van het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS), registratie- en exploitatiedata
van de arbeidsmarkt (CBS, Kamer van Koophandel) en peilingen met betrekking tot de coronacrisis (via
brancheorganisaties en POS). De eerste paragraaf van dit hoofdstuk schetst het aanbod van
sportondernemers op hoofdlijnen, waarna deze zich verdiept in: fitness, zwembaden, golf en hippische
sport. De laatste paragraaf geeft een samenvattend beeld van de financiële gevolgen van de coronacrisis
voor sportondernemers.

Onder het aanbod van sportondernemers scharen wij aanbieders met een winstoogmerk of commercieel
verdienmodel. Bij het Platform Ondernemende Sportaanbieders 4 zijn in 2020 de volgende categorieën
bedrijven aangesloten:
1. Fitnesscentra
2. Dansscholen
3. Yogacentra
4. Vechtsportcentra
5. Zwembaden
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Budosport scholen
Watersportcentra
Hippische sportcentra
Squashcentra
Golfbanen
Buitensport bedrijven
Klim- en bergsportcentra
Skatecentra
Ski indoorcentra

Tabel B3.1 (bijlage 3) geeft een overzicht van deze sectoren met daarbij enkele kerncijfers, zoals het
aantal bedrijven per categorie en de deelname aan de betreffende sport. Het totaal aantal
lidmaatschappen bij sportondernemers is vergelijkbaar met dat van lidmaatschappen bij
sportverenigingen. In 2018 was 23 procent van de Nederlandse bevolking (6 jaar en ouder) lid bij een
commerciële sportaanbieder.5 Daarnaast hebben sportondernemers niet alleen te maken met leden, maar
ook met ongebonden sporters, bijvoorbeeld mensen die een kaartje kopen in een zwembad. Volgens
schattingen van het POS vertegenwoordigen de verschillende categorieën samen bijna 12.000 bedrijven,
waar ruim 100.000 medewerkers werken (bijlage 3, tabel B3.1).6
Coronacrisis en sportondernemers
Zoals hierboven beschreven ging tussen 1 juli en 14 oktober 2020 de ondernemende sportsector
voorzichtig open en was publiek langs de lijn weer toegestaan. Deze laatste versoepeling werd als eerste
teruggedraaid op 28 september 2020.7 Sport ging door, maar zonder publiek en kantines moesten opnieuw
sluiten.
Op last van de Rijksoverheid werden de coronamaatregelen op 14 oktober verder verzwaard. Hierdoor
werd de amateurcompetitie in alle sporten stilgelegd. Sinds dat moment mogen alleen jongeren tot en
met 17 jaar nog in teamverband samen trainen en sporten. 8 Iedereen boven de 18 mag alleen nog
‘individueel’ (in elk geval niet groter dan in groepjes van vier) sporten. Dat kan bij sportaanbieders zoals
fitnesscentra, zwembaden, tennisclubs, golfbanen en maneges. Dat betekent dat ondernemers in deze
takken van sport in aangepaste vorm open mogen blijven. Op 3 november worden de maatregelen van de
gedeeltelijke lockdown verlengd tot december. De beperkte openstelling heeft (negatieve) financiële
gevolgen voor ondernemers. De negatieve gevolgen worden groter naarmate de maatregelen langer
blijven gelden of worden aangescherpt.
Ondernemers investeren in innovatie en bedenken creatieve oplossingen om deze lastige periode te
overleven. De mate waarin dit mogelijk is verschilt sterk per sport. De meeste (binnen-)sporten hebben
geïnvesteerd in reserveringssystemen en luchtzuiveringsinstallaties, maar niet alle aanbieders kunnen hun
lesaanbod digitaliseren.
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Zo kan een sportschool zijn lesaanbod volledig digitaliseren en thuis aanbieden, maar heeft een zwembad
daartoe minder mogelijkheden, door de gebondenheid van zwemmen aan een zwemlocatie.
Steunmaatregelen
In bijlage 2, tabel B2.1, beschrijven we de steunmaatregelen van de Rijksoverheid. De sportondernemers
kunnen gebruikmaken van de steunmaatregelen voor ondernemers of zzp-ers, afhankelijk van het type
bedrijf. De algemene steunmaatregelen van het kabinet en de verschillende belasting- en
kredietmogelijkheden zijn voor sportondernemers een optie. Voor andere steunmaatregelen bestaan
beperkingen voor gebruik ervan door sportondernemers, vanwege mogelijke ongeoorloofde staatssteun
aan bedrijven.

Kerncijfers
Kerncijfers over de fitnessbranche zijn te vinden in bijlage 3, tabel B3.1 en een korte beschrijving van de
sector is te vinden in de eerste monitor Sport en corona.9
Beperkende maatregelen
De fitnessbranche had in april als één van de eerste branches een protocol ‘Verantwoord sporten op
anderhalve meter’ aangeboden aan het kabinet. 10 Na overleg met het OMT op 24 juni besloot het kabinet
dat de fitnesscentra per 1 juli 2020 hun deuren weer konden openen. Vanaf 14 oktober geldt dat
fitnesscentra in afwijking van veel andere aanbieders wel open mogen zijn, maar dan maximaal 30
sporters per tijdslot per ruimte mogen ontvangen. Sportscholen werken met reserveringssystemen en
maximale bezoekersaantallen, zodat de toestroom en doorstroom zo goed mogelijk gereguleerd worden.
Er zijn extra hygiëne maatregelen getroffen en het personeel stuurt actief aan op het desinfecteren van
handen en gebruikte fitnessapparaten. Vanaf 3 november geldt dat individueel sporten in de sportschool
mag, maar in groepsverband niet meer.
Gevolgen coronacrisis voor fitnessbranche
De fitnessbranche heeft te maken met omzetderving door de gedwongen sluiting in het voorjaar en de
beperkte openstelling die in het najaar van 2020 geldt. Ondernemers zien hun aantal lidmaatschappen
instabieler worden. Er worden minder dagkaarten verkocht en de aanwas van nieuwe leden stagneert 11
Volgens NL Actief ervaren ondernemers dat specifieke doelgroepen, zoals ouderen en mensen met een
kwetsbare gezondheid, de sportscholen actief ontwijken. Mogelijk is er argwaan ontstaan over het
verspreidingsgevaar van aerosolen in de sportschool.
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De peiling van NL Actief in april 2020 liet zien dat fitnesscentra (97%) tijdens de sluiting alternatief
aanbod creëerden, zoals filmpjes of een livestream voor oefeningen en lessen thuis. NL Actief geeft in
oktober 2020 aan dat hun achterban innovatief inspeelt op deze crisis. Ondernemers staan proactief in de
wedstrijd (‘never waste a good crisis’), en stellen alles in het werk om tijdens een eventuele tweede
sluiting van de fitnesscentra online verder te werken.
De meest genoemde alternatieven zijn filmpjes, livestreams, Les Mills groepslessen en on demand
Fitsnacks.tv. Er is geen beschikbare informatie over het aantal, of het aandeel van het totaal aantal
fitnessbeoefenaars, dat via alternatief aanbod is blijven sporten of is gaan sporten. Maar uit de peiling van
oktober blijkt dat men zowel actief werkt aan alternatieve mogelijkheden (online- en buitensportaanbod)
als aan interne innovaties (luchtzuiveringsinstallaties en ventilatiesystemen). Sportschool ’t Klaslokaal in
Bloemendaal is de eerste sportschool in Nederland die Philips UV-C-Upper Air armaturen heeft
geïnstalleerd om lucht te desinfecteren in trainingsruimtes. 12 Ondanks de inspanningen meldt NL Actief
dat ondernemers een daling zien in hun ledenaantallen. Dat beperkt de investeringsruimte.
Met name sportboutiques en kleine sportscholen lopen het risico om (gedwongen) overgenomen te worden
door internationale ketens, zoals Basic-fit en Fit for free. Deze internationale organisaties hebben
daarentegen meer last van Europese regelgeving, omdat de coronamaatregelen per land verschillen.
Interessant is dat kleine studio’s zoals personal en bootcamp trainers het opvallend goed doen. NL Actief
geeft aan dat dit mogelijk komt doordat zij minder leden hebben en hun leden persoonlijk contact kunnen
bieden. Daarnaast verplaatsen zij hun werkzaamheden eerder naar buiten en lossen zij daarmee het
luchtkwaliteitsprobleem op. Brancheorganisatie NL Actief speelt een ondersteunende rol in het bijwerken
en communiceren van het protocol Verantwoord Sporten Fitness. Ook heeft NL Actief verschillende
webinars voor ondernemers verzorgd. De branchevereniging constateert dat bij ondernemers vragen leven
over ‘hoe’ zij het protocol dienen uit te voeren. Deze uitvoering vereist veel aanpassingsvermogen van
ondernemers om te voldoen aan alle maatregelen en (hygiënische) voorschriften, maar roept ook vragen
op over het uitvoeren van live-groepslessen. Het protocol legt extra verantwoordelijkheden bij het
personeel.

Op basis van cijfers van de POS werd in de eerste monitor Sport en corona de omzetderving voor
fitnesscentra tot 1 augustus geraamd op zo’n 241 miljoen euro. Er zijn geen gegevens beschikbaar uit
recentere metingen die op een vergelijkbare manier deze omzetderving in kunnen schatten. Wel kunnen
we doorrekenen op basis van de cijfers die in de eerste monitor gebruikt zijn. Voor deze cijfers werd
namelijk een inschatting gegeven voor twee scenario’s: fitnesscentra helemaal dicht en fitnesscentra
beperkt open. Inmiddels weten we dat sinds 1 augustus de fitnesscentra beperkt open gebleven zijn en
het heeft er alle schijn van dat dit voor de rest van 2020 zo zal blijven. De groepslessen hebben
uiteindelijk maar twee weken stilgelegen en zijn vanaf 19 november weer mogelijk. De invloed hiervan op
de omzetcijfers wordt ingeschat als beperkt. Berichten over afzeggingen en nieuwe aanmeldingen, met
name van jongere sporters, wisselen. Bij gebrek aan nieuwe data rekenen we voor de maanden na 1
augustus met de geschatte omzetderving voor het scenario ‘beperkt open’ en komen zo uit op een
omzetderving van 44,5 miljoen euro per maand. Naar verwachting is dit een maximale omzetderving,
mogelijk valt het ledenverlies mee en valt de omzetderving uiteindelijk wat lager uit.
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De totale omzetderving voor heel 2020 voor fitnesscentra komt hiermee uit op zo’n 464 miljoen euro
(tabel 4.1). Vergeleken met de omzet voor het jaar 2019 is dit een omzetderving van 33 procent. Naast de
omzetderving is ook de verwachting dat een deel van de kosten bespaard kan worden. Op basis van de
cijfers van de POS komt de kostenbesparing naar schatting uit op zo’n 70 miljoen euro voor het jaar 2020.

Ondernemers in de fitnesscentra kunnen gebruik maken van de landelijke steunmaatregelen (zie bijlage 2,
tabel B2.1). Aangezien fitnesscentra binnen de SBI sector codering een eigen code hebben (9313
Fitnesscentra), is voor een aantal van deze steunmaatregelen een specifieke uitsplitsing mogelijk naar
fitnesscentra.13
Fitnesscentra hebben in totaal voor zo’n 27 miljoen euro aan steun ontvangen via de NOW 1.0 regeling,
verdeeld over 675 aanvragen (zie bijlage 2, tabel B2.3). Via de NOW 2.0 ontvingen fitnesscentra 11
miljoen euro steun verdeeld over 360 aanvragen (zie bijlage 2, tabel B2.4). Volgens de registraties hebben
fitnesscentra in totaal zo’n 5,7 miljoen euro ontvangen via de TOGS regeling (zie bijlage 2, tabel B2.5).
Tot slot ontvingen fitnesscentra via de TVL-1 regeling zo’n 3,8 miljoen euro (zie bijlage 2, tabel B2.6).

Kerncijfers
Kerncijfers over zwembaden zijn te vinden in bijlage 3, tabel B3.1 en een korte beschrijving van de sector
is te vinden in de eerste monitor Sport en corona. Sinds de vorige monitor Sport en corona zijn geen
nieuwe onderzoeken uitgevoerd binnen de zwembadbranche.
Beperkende maatregelen
Vanaf 14 oktober mochten zwembaden maximaal 30 personen tegelijk toelaten per zwembad (zonder
klachten), die alleen mochten zwemmen via een reserveringssysteem. Van 3 november tot 19 november
waren de zwembaden gesloten. Vanaf 19 november geldt de maatregelen weer die golden vanaf 14
oktober.
Gevolgen coronacrisis voor de zwembadbranche
Door de gedwongen sluiting hebben zwembaden te maken met gemiste inkomsten aan entree, lesgelden,
horeca en verhuur. Zwembaden hebben bovendien inkomsten uit de verhuur aan verenigingen. Deze
laatste kampen met een dalend aantal leden.

Tussen de heropening op 11 mei en 14 oktober mochten alle genoemde activiteiten weer plaatsvinden in
zwembaden (mits de opening was goedgekeurd). In het Protocol Verantwoord Zwemmen is voor elk type
activiteit beschreven welke maatregelen en beperkingen gelden.
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Vooral de verplichte handhaving van anderhalve meter afstand heeft geleid tot meer benodigde
inspanningen van zwembaden en tot kleinere aantallen mensen tegelijk in een zwembad. Onbekend is nog
hoe dit in de praktijk uitwerking kreeg. Douches zijn gesloten. 14
De coronamaatregelen vanaf 14 oktober 2020 hebben tot een hernieuwd zwemprotocol geleid.15 De
volgende beperkingen zijn daarbij belangrijk:
• Maximaal 30 personen per ruimte (een zwembad is aangemerkt als één binnen locatie)
o Trainers/instructeurs worden als personeel aangemerkt en tellen dus niet mee voor de
groepsgrootte.
o Dit aantal geldt niet voor kinderen t/m 17 jaar.
• Anderhalve meter afstand.
• Reserveringssysteem aangemaakt.
• Douches gesloten (kleedkamers alleen te gebruiken na het zwemmen).
De zwembaden waren gesloten tussen 4 en 19 november, daarna geldt het protocol weer dat gold vanaf 14
oktober.

De zwembaden hebben vaak te maken met overeenkomsten met consumenten (abonnementen en
doorlopend lesgeld), maar ook met huurovereenkomsten met verenigingen die van het zwembad gebruik
maken. Wat de activiteiten bij de zwemverenigingen betreft waren vanaf september 2020 vele duizenden
leden van zwemverenigingen begonnen aan het nieuwe seizoen met competities, wedstrijden en andere
(sport)activiteiten.16 Hoewel wedstrijdactiviteiten met ingang van 14 oktober zijn stilgelegd, blijft het
belangrijk dat zwemverenigingen hun wedstrijd- en trainingsprotocol op orde hebben. De Koninklijke
Nederlandse Zwem Bond (KNZB) meldt dat inmiddels ruim 260 lokale protocollen zijn geregistreerd. Dit
betekent dat nog niet alle zwemverenigingen dat hebben gedaan. 17
Zwembaden hebben strakke richtlijnen opgesteld voor veilig zwemmen in coronatijd ‘Hygiëne en
desinfectie in badinrichtingen’.18 Er is een medisch onderzoek verricht naar ventilatiesystemen in
zwembaden.19

Uit cijfers van de POS komt naar voren dat de omzetderving voor zwembaden voor heel 2020 uitkomt op
zo’n 90 miljoen euro (tabel 4.1). Dat is ongeveer 18 procent van de omzet van 2019.
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Naar schatting op basis van de POS cijfers kunnen zwembaden in 2020 ongeveer 1 procent van de kosten
besparen. Dit komt overeen met zo’n 5 miljoen euro. 20

Om de omzetderving te compenseren, kunnen zwembaden en zwemscholen op verschillende manieren
gebruik maken van ondersteuning. Vanuit het landelijk steunpakket zijn in principe de maatregelen voor
ondernemers van toepassing. In november 2020 wordt gewerkt aan een specifieke steunmaatregel voor
zwembaden en ijsbanen, die moet leiden tot compensatie van de negatieve resultaten op de jaarrekening
als gevolg van de coronamaatregelen.
Gebruik steunmaatregelen
Zwembadondernemers kunnen gebruik maken van de landelijke steunmaatregelen (zie bijlage 2, tabel
B2.1). Aangezien zwembaden binnen de SBI sector codering een eigen code hebben (93111 Zwembaden),
is voor een aantal van deze steunmaatregelen een specifieke uitsplitsing mogelijk naar zwembaden.21
Zwembaden hebben in totaal voor zo’n 16 miljoen euro aan steun ontvangen via de NOW 1.0 regeling,
verdeeld over 140 aanvragen (zie bijlage 2, tabel B2.3). Via de NOW 2.0 ontvingen zwembaden 8 miljoen
euro steun verdeeld over 110 aanvragen (zie bijlage 2, tabel B2.4). Volgens de registraties hebben
zwembaden in totaal zo’n 1 miljoen euro ontvangen via de TOGS regeling (zie bijlage 2, tabel B2.5). Tot
slot ontvingen zwembaden via de TVL-1 regeling zo’n 0,8 miljoen euro (zie bijlage 2, tabel B2.6).

Kerncijfers
Kerncijfers over golfbanen zijn te vinden in bijlage 3, tabel B3.1 en een korte beschrijving van de sector is
te vinden in de eerste monitor Sport en corona.
Beperkende maatregelen
Op 6 mei werden verschillende versoepelingen aangekondigd. Per 11 mei was sporten door volwassenen in
de buitenruimte en op anderhalve meter afstand weer toegestaan. Hieronder viel ook het golfen op een
golfbaan. Vanaf dat moment en ook na de persconferentie van 14 oktober is golf toegestaan mits spelers
zich kunnen houden aan de maatregelen op anderhalve meter afstand. Het wordt gezien als individuele
sport.
Gevolgen coronacrisis voor golfbranche
Door de gedwongen sluiting in maart kregen golfbanen te maken met gemiste inkomsten aan greenfees
(entree op een golfbanen voor mensen zonder lidmaatschap), lidmaatschappen, horeca- en
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verhuurinkomsten.22 In oktober 2020 geeft de POS aan dat de financiële resultaten op macroniveau
tegenvallen voor golf, maar dat deze minder tegenvallen dan in maart werd gedacht. Er is een terugloop
in de verkoop van greenfees en strippenkaarten, maar er zijn wel bijna net zoveel rondes als in 2019
gemaakt. Dat komt doordat leden meer zijn gaan spelen. Een andere omzetgroep die niet is ingehaald,
zijn de evenementen. Daarbij behoren clubwedstrijden en bedrijfsdagen, aldus de POS.
Gevolgen van de coronacrisis voor activiteiten op golfbanen
De coronacrisis heeft in het voorjaar de golf in moeilijkheden gebracht, maar ook medio oktober 2020
heeft golf nog steeds last van de beperkte openstelling. Dat heeft gevolgen voor de omzet die normaal in
clubhuizen via horeca-activiteiten wordt gemaakt. Golfaccommodaties hebben vaak, naast de banen
waarop gespeeld wordt, ook andere voorzieningen, zoals horeca en verhuur van ruimten voor zakelijke
doeleinden. Al deze activiteiten lagen noodgedwongen stil. De NGF heeft in de periode van sluiting
alternatief aanbod voor golfers georganiseerd, zoals een online training en een webinar.23 Vanaf 11 mei is
golfen weer toegestaan, maar voor volwassenen op anderhalve meter afstand. Dit betekent dat de
golfaccommodaties moeten voorzien in deze en andere (hygiëne-)maatregelen. De Nationale Vereniging
van Golfaccommodaties (NVG) en NFG hebben hiervoor het Protocol Verantwoord Sporten en Golf
opgesteld en gecommuniceerd, naar voorbeeld van het Protocol Verantwoord Sporten van het POS. 24
Hierin staat onder andere beschreven dat horeca en kleedkamers gesloten zijn. Op veel golfbanen zijn
looproutes aangelegd.
Een van de grote zorgen bij het uitbreken van de pandemie was het verliezen van een ‘groeiseizoen’ van
nieuwe golfers. Over het algemeen is het voor clubs niet mogelijk om een half jaar in te halen, en
daarmee hebben veel verenigingen een deuk in de participatie en betrokkenheid van leden opgelopen die
jaren voelbaar zal zijn. Maart en april waren geen goede maanden, maar na de opening in mei 2020 bleek
een toename in de populariteit van golf. Daardoor is de ledenachterstand per 1 oktober bijna helemaal
ingelopen. Als dit doorloopt, dan komt de golfbranche op positieve ledencijfers uit voor 2020. Grafiek 4.1
toont de nieuwe ledeninstroom (registraties) per maand in 2019 en 2020. Daarnaast zitten golfscholen op
dit moment overvol volgens de POS.
De horeca is een belangrijk onderdeel in de exploitatie van golfaccommodaties. Volgens onderzoek naar
de exploitatie van golfbanen zorgt voeding en drinken gemiddeld voor bijna de helft van de omzet van
golfbanen.25 Golfaccommodaties hebben horeca-inkomsten gehad door de versoepelde coronamaatregelen
(met voorwaarden zoals anderhalve meter afstand) tussen 1 juni en 28 september, vooral omdat
clubhuizen bij golfaccommodaties niet worden gezien als sportkantines. Nederlandse golfbanen waren
hiervoor wel afhankelijk van noodverordeningen. 26 Sinds 14 oktober zijn deze horeca-aangelegenheden
weer gesloten.

22

Omzetderving (POS, gebaseerd op gegevens brancheorganisatie NVG). Peiling van brancheorganisatie NVG onder golfbanen. Een
enquête is verspreid onder 200 golfbanen, waarbij de respons circa 150 banen betrof.
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Figuur 4.1 toont aan dat ondanks de coronacrisis, de aanwas van nieuwe leden bij zowel de mannen als
vrouwen redelijk constant is/zijn gebleven. Uitgesplitst naar leeftijd is er sprake van een groei van 29
procent in de leeftijdsgroep 0 tot 20 jaar en 23 procent in de leeftijdsgroep 20 tot 40 jaar. Bij de
leeftijdsgroep 40 tot 60 jaar daalt het aantal leden met 7 procent en bij de zestigplussers met 12 procent.

Onderstaande figuren laten bovendien zien dat nieuwe leden ook daadwerkelijk meer zijn gaan spelen. Dit
is onder meer terug te zien in het totaal gespeelde rondes in 2020 (figuur 4.3). Een deel daarvan is op
basis van de toenemende verkoopcijfers van greenfees halverwege 2020 (maar deze worden ook verkocht
aan niet-leden). Het is daarom vooral terug te zien in het speelrecht wat gaat over abonnementen van
leden (figuur 4.4). Ook de evenementen zijn deze zomer actief opgepakt en uitgevoerd. 27
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Zoals hierboven te zien loopt alleen de verkoop van strippenkaarten in 2020 achter ten opzichte van de
verkoop in 2019 (figuur 4.5).

Uit cijfers van de POS komt naar voren dat de omzetderving voor golfbanen voor heel 2020 uitkomt op
zo’n 43 miljoen euro (tabel 4.1). Dat is ongeveer 13 procent van de omzet van 2019. Naar schatting op
basis van de POS cijfers kunnen golfbanen in 2020 ongeveer 6 procent van de kosten besparen. Dit komt
overeen met zo’n 20 miljoen euro.
Gebruik steunmaatregelen
Golfbanen kunnen gebruik maken van de landelijke steunmaatregelen (zie bijlage 2, tabel B2.1).
Golfbanen vallen echter binnen een algemene SBI-code: 93119 overige sportaccommodaties. Hierdoor is
het niet mogelijk om op basis van landelijke registratie cijfers een uitsplitsing te maken bij de
steunmaatregelen voor golfbanen.

Kerncijfers
Kerncijfers over de hippische sport zijn te vinden in bijlage 3, tabel B3.1 en een korte beschrijving van de
sector is te vinden in de eerste monitor Sport en corona.
Beperkende maatregelen
Voor de paardensportaccommodaties geldt op een aantal fronten een uitzondering op de beperkende
maatregelen van 15 maart en 14 oktober. Dit is om de paarden te voorzien in hun basisbehoeften. Alle
lessen en (sport)activiteiten zijn stopgezet. De uitzondering houdt in dat de paardensport nog steeds het
individueel rijden en verzorgen van paarden in de binnensportaccommodaties toestaat voor
paardeneigenaren en verzorgers in verband met het welzijn en de gezondheid van de paarden. Dit is sinds
de persconferentie van 3 november niet veranderd.
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Om deze zaken te garanderen blijven binnensportaccommodaties (verenigingen, maneges, stallen, etc.)
aangepast open voor verzorgers (zoals eigenaren en huurders), en toegankelijk voor het personeel en
dienstverlening, zoals hoefsmeden, externe leveranciers en dierenartsen.28 Kantines blijven gesloten.
Gevolgen coronacrisis voor hippische sport
Uitgaande van de laatste FNRS (Federatie Nederlandse Ruitersportcentra) coronamonitor (VI, week 42,
2020), blijkt dat een groot deel van de ondernemers het vertrouwen heeft dat ze uit de coronacrisis
komen. 29 59 procent heeft daar het volste vertrouwen in, 37 procent is neutraal en slechts 4 procent
heeft daar geen vertrouwen in. Dat is overigens wel gezakt vergeleken met de vijfde peiling (week 26,
2020) waarbij nog 84 procent het volste vertrouwen had om goed uit de crisis te komen. Deze daling komt
hoogstwaarschijnlijk door de aangescherpte maatregelen.
Vanwege de genoemde uitzonderingspositie van paardensportondernemers, vanwege paardenwelzijn, zijn
accommodaties met eigen paarden open gebleven voor de noodzakelijke verzorging, waarbij paarden ook
zijn bereden. Daarnaast zijn ondernemers bezig met het uitbreiden van een alternatief online lesaanbod.
Uit de derde coronapeiling (week 19, 2020) van de FNRS bleek al dat 92 procent van de bedrijven daarmee
bezig was. De meest genoemde vormen van alternatief aanbod zijn het maken van video’s van
paarden/pony’s, zodat klanten die kunnen volgen, informatieve video’s en online theorielessen. 30 Op basis
van de huidige maatregelen dienen ondernemers per 14 oktober hun buitenaccommodatie te sluiten.
Veel paardensportaccommodaties bieden horeca aan, in verschillende vormen. De sluiting hiervan per 28
september heeft financiële gevolgen voor de horeca-activiteiten van paardensportaccommodaties. 31
Brancheorganisatie FNRS heeft tijdens de coronacrisis verschillende activiteiten ondernomen om
paardensportondernemers te informeren en te ondersteunen. In een speciaal coronadossier32 staat een
overzicht van deze activiteiten. Na de heropening in mei heeft de FNRS in samenwerking met de KNHS
materiaal voor verantwoorde heropening opgesteld, waaronder protocollen en communicatiemateriaal. 33
Paardensportbedrijven geven voorlichting aan klanten en leden tijdens de coronacrisis. 70 procent van de
bedrijven vindt dit geen probleem, 11 procent geeft aan moeite te hebben met het geven van goede
voorlichting (FNRS: CoronaMonitor III). De bedrijven halen hun informatie uit verschillende bronnen. In de
monitor van FNRS geven bedrijven aan vooral informatie te halen uit bronnen van de FNRS, landelijke
media en de website van de landelijke overheid (FNRS: CoronaMonitor II, III).
Omzetderving
Uit cijfers van de POS komt naar voren dat de omzetderving voor paardensportbedrijven voor heel 2020
uitkomt op zo’n 23 miljoen euro (tabel 4.1).
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Dat is ongeveer 31 procent van de omzet van 2019. Naar schatting op basis van de POS cijfers kunnen
paardensportbedrijven in 2020 ongeveer 6 procent van de kosten besparen. Dit komt overeen met zo’n 5
miljoen euro. Uit de FNRS coronamonitor VI (week 42, 2020) blijkt dat zo’n 45 procent van de
paardensportbedrijven denkt omzetverlies te lijden. Van het omzetverlies is 37 procent afkomstig uit de
horeca, 15 procent uit evenementen en 12 procent uit wedstrijden.
Personeel
Een positieve trend is waarneembaar uit de laatste coronamonitor (VI) van de FNRS, waaruit blijkt dat
ruim zeven op de tien van de paardensportbedrijven verwachten geen personeel te ontslaan. 12 procent
verwacht dat wel. 16 procent heeft geen personeel in dienstverband.
Overlevingstijd
Uit de zesde peiling van de FNRS (week 42, 2020) blijkt dat 50 procent een buffer heeft, waarmee de
paardensportbedrijven gemiddeld 7 maanden kunnen uitzitten. 44 procent geeft daarbij aan geen inzicht
te hebben of zij voldoende financiële buffers hebben, ruim 8 procent van de bevraagden denkt
onvoldoende buffers te hebben en heeft binnen één maand krediet nodig.
Gebruik steunmaatregelen
Paardensportbedrijven kunnen gebruik maken van de landelijke steunmaatregelen (zie bijlage 2, tabel
B2.1). Aangezien Paardensportbedrijven binnen de SBI sectorcodering een eigen code hebben (93125
Paardensport en maneges), is voor een aantal van deze steunmaatregelen een specifieke uitsplitsing
mogelijk naar paardensportbedrijven.34
Paardensportbedrijven hebben in totaal voor zo’n 3 miljoen euro aan steun ontvangen via de NOW 1.0
regeling, verdeeld over 275 aanvragen (zie bijlage 2, tabel B2.3). Via de NOW 2.0 ontvingen
paardensportbedrijven 1 miljoen euro steun verdeeld over 80 aanvragen (zie bijlage 2, tabel B2.4).
Volgens de registraties hebben paardensportbedrijven in totaal zo’n 3,8 miljoen euro ontvangen via de
TOGS regeling (zie bijlage 2, tabel B2.5). Tot slot ontvingen paardensportbedrijven via de TVL-1 regeling
zo’n 1,2 miljoen euro (zie bijlage 2, tabel B2.6).

Naast de vier behandelde groepen sportondernemers levert het POS informatie over tien andere categorieën
sportondernemers:
• Budosport scholen
• Buitensport bedrijven
• Dansscholen
• Indoor skicentra
• Klim- en bergsportcentra
• Yogacentra
• Skatecentra
• Squashcentra
• Vechtsportcentra
• Watersportcentra
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Kerncijfers
Deze groepen ondernemers zijn, wat betreft bedrijfsgrootte en sportdeelname, over het algemeen wat
kleiner dan de vier groepen ondernemers die in voorgaande paragrafen zijn beschreven. Van deze tien
groepen zijn de kerncijfers te zien in tabel B3.1 in bijlage 3. Niet voor elke groep ondernemers zijn alle
kerncijfers beschikbaar.
De Squash Bond Nederland (SBN) heeft zelf een verdiepende impactstudie gedaan naar de gevolgen van de
coronamaatregelen voor de sector tussen 1 januari en 1 oktober 2020. 35 De respons op de verdiepende
studie representeert ongeveer 14 procent van de totale markt. Een aangesloten centrum 36 heeft in de
afgelopen periode haar faillissement aangevraagd. Het aantal squashers dat op maandelijkse basis actief
bezig is met de sport in Nederland is, volgens de studie van SBN, tussen april 2020 en oktober 2020 met
ruim 7 procent afgenomen. Verder is een daling te zien van bijna 8 procent in FTE voor het aantal squash
gerelateerde medewerkers.
SBN schat in dat de totale squashmarkt tot 1 oktober 2020 een omzet kende van 14,7 miljoen euro ten
opzichte van 29,4 miljoen euro over dezelfde periode in 2019. De lasten van squashcentra bedroegen tot 1
oktober 2020 een totaal van 16,4 miljoen euro, ten opzichte van 18,3 miljoen euro over dezelfde periode
in 2019. Verder heeft SBN gemeld ruim 3 procent meer storneringen en ruim 5 procent meer opzeggingen
van abonnementen te verwachten in 2020 ten opzichte van 2019.
Financiële buffers zijn, volgens SBN, toereikend voor 4,5 maand. Onder kleine tot middelgrote
centra is dit gemiddeld 2,6 maand, wat betekent dat deze ondernemers in de knel komen rond de kerst.
Maatregelen
De overige sportondernemers die in deze paragraaf besproken worden kunnen, net zoals de eerder
genoemde groepen sportondernemers, gebruik maken van de landelijke steunmaatregelen (zie bijlage 2,
tabel B2.1). De sportondernemers vallen veelal onder algemene SBI-codes. Hierdoor is het niet mogelijk
om op basis van landelijke registratie cijfers een uitsplitsing te maken voor de steunmaatregelen.
In de verdiepende studie van SBN is op basis van de respons wel een indicatie te geven over het gebruik
van de steunmaatregelen binnen de squashsector. Ongeveer 30 procent van de squashcentra heeft gebruik
gemaakt van de TOGS regeling en ruim 86 procent van de TVL-1 regeling. Zowel de NOW 1.0 als de NOW
2.0 is door 84 procent van de squashcentra gebruikt. De Tozo 1 en Tozo 2 werd door respectievelijk 22 en
13 procent gebruikt. Tot slot heeft ongeveer drie kwart van de centra regelingen met banken getroffen en
64 procent kreeg een regeling voor de gemeentelijke lasten (huur).

In de eerste monitor Sport en corona zijn de financiële stromen naar de sportondernemers in kaart
gebracht. De sportondernemers genereren vanuit vier bronnen inkomsten: gemeenten, consumenten,
sportverenigingen en private partijen. De bijdragen vanuit gemeenten komen voornamelijk ten goede aan
zwembaden. Een aantal zwembaden is in eigendom en beheer van de gemeente en de ondernemer huurt
het zwembad voor gebruik. Deze huurtarieven zijn meestal niet-kostendekkend, de gemeente maakt meer
kosten voor het zwembad dan dat ze via de huurinkomsten terug krijgt.

35

Bron: SBN (2020, oktober), Impactstudie squash en corona.
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Bij de zwembaden die wel in eigendom zijn van gemeenten, maar in beheer van een zwemondernemer,
krijgen deze exploitanten vaak een exploitatiebijdrage vanuit de gemeente. De niet-kostendekkende
huurtarieven en de exploitatiebijdragen vormen samen de bijdrage van gemeenten aan de
sportondernemers.
Het grootste deel van de inkomsten voor de sportondernemers komt voort uit de bestedingen van
consumenten, ruim 85 procent. 37 Het grootste deel daarvan komt voort uit contributie, abonnementen en
les- en entreegelden. Daarnaast komt een deel voort uit horeca-inkomsten, maar dit is sterk afhankelijk
van de aanwezige horeca-faciliteiten. Verder krijgen de meeste sportondernemers inkomsten vanuit
sportverenigingen, in de vorm van huurinkomsten. Sportverenigingen kunnen namelijk, behalve van
gemeenten, een accommodatie huren van sportondernemers, bijvoorbeeld als een gemeentelijk zwembad
geëxploiteerd wordt door een commerciële aanbieder. Maar ook huren bijvoorbeeld golf-, squash,
hippische, watersport- en klimverenigingen soms ruimte bij sportondernemers. Tot slot genereren de
sportondernemers inkomsten uit private partijen. Onder deze inkomsten vallen onder andere
reclamegelden en de verhuur van faciliteiten.
Invloed van coronamaatregelen op financiële stromen
Door het sluiten van de faciliteiten is een flinke omzetderving voorzien door de sportondernemers. Op
basis van cijfers van de POS38 is voor de verschillende categorieën een inschatting gemaakt van de
omzetderving en kostenbesparing over heel 2020 (tabel 4.1). Hieruit komt naar voren dat de
sportondernemers naar schatting in totaal voor zo’n 1,2 miljard aan omzet mislopen in 2020 als gevolg van
de coronacrisis. Dit is ongeveer 32 procent van de omzet in 2019. Fitnesscentra en yogacentra hebben
daarbij de hoogste omzetderving, in absolute bedragen, maar dat zijn de ook de categorieën ondernemers
met de hoogste omzet. Procentueel ligt de omzetderving voor bijvoorbeeld buitensportbedrijven hoger.
Van belang is te noteren dat de POS niet alle sportondernemers vertegenwoordigt. Er zijn ook
sportondernemers die geheel of gedeeltelijk bowlingcentra, racketcentra, ijsbanen of voorzieningen voor
biljarten of darts faciliteren. Op de omzetderving bij deze branches hebben we (nog) geen zicht, maar
hieruit volgt wel dat de totale omzetderving eerder hoger dan lager zal zijn dan de genoemde 1,2 miljoen.
Een tweede kanttekening is dat er ook gemeenten, stichtingen en verenigingen zijn die zelf een of meer
van onderstaande typen voorzieningen exploiteren. Dit speelt onder meer bij zwembaden en de hieronder
niet genoemde ijsbanen. Dat betekent dat de totale exploitatiederving bij genoemde voorzieningen groter
zal zijn dan de berekende omzetderving bij sportondernemers. Over gemeenten meer in paragaaf 8.5
De sportondernemers verwachten ongeveer 194 miljoen euro te kunnen besparen op de kosten in 2020. Dit
komt overeen met zo’n 5 procent van de omzet in 2019.

Brancherapport Sport
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De omzetderving komt voort uit een aantal financiële stromen die onder druk zijn komen te staan als
gevolg van de coronamaatregelen. In de eerste monitor Sport en corona presenteerden we al hoe de
situatie er destijds (juni 2020) uit zag. In figuur 4.6 laten we zien hoe de situatie er naar verwachting uit
zal zien vanaf de persconferentie van 13 oktober 2020 tot het einde van het jaar 2020.

Uit de eerste monitor kwam naar voren dat naar verwachting met name de inkomsten vanuit consumenten
(pijl 2) voor sportondernemers onder druk komen te staan als gevolg van de coronamaatregelen. Uit
horeca en entreegelden konden door sportondernemers in eerste periode van de coronacrisis geen
inkomsten gegenereerd worden. Daarnaast kwamen lidmaatschappen onder druk te staan. Hetzelfde gold
voor de sponsorinkomsten vanuit private partijen (pijl 4).
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Daarnaast was de verhuur aan sportverenigingen (pijl 3) voor een aantal sportondernemers tijdelijk niet
mogelijk dus inkomsten van deze zijde waren onzeker. De financiële stroom vanuit gemeenten bleef naar
verwachting grotendeels intact (pijl 1).
In de zomer van 2020 werden enkele maatregelen versoepeld, wat de sport weer wat lucht gaf. Hierdoor
veranderde de invloed van coronamaatregelen op de financiële stromen licht ten opzichte van de situatie
in het voorjaar van 2020. Naar verwachting is de stroom vanuit sportverenigingen (pijl 3) eind augustus
stabieler geworden aangezien de meeste sportverenigingen de activiteiten voort konden zetten. Verder
zijn de stromen vanuit de consumenten (pijl 2) en de private partijen (pijl 4) ook weer wat positiever eind
augustus, maar deze zullen nog niet terug zijn geweest op het niveau van voor de coronacrisis doordat de
basis coronamaatregelen eind augustus nog wel van kracht waren. Hierdoor bleven deze stromen naar
verwachting nog onzeker.
Door de maatregelen aangekondigd in de persconferentie van 13 oktober 2020 is de sport weer
gedeeltelijk dicht gegaan. Daarbij zijn de maatregelen op 3 november 2020 voor, in ieder geval, twee
weken nog verder verscherpt. Zwembaden zijn gesloten en groepslessen mogen niet meer doorgaan. Naar
verwachting zal daarom de figuur met de financiële stromen voor heel 2020 een vergelijkbaar beeld geven
als de figuur gepresenteerd in de eerste monitor (figuur 4.6).
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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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