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Dit document bevat het hoofdstuk ‘De Nederlandse topsport’ 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 de Nederlandse topsport. Het hoofdstuk
gaat in op de gevolgen voor de topsporters en hun begeleiding, de financiële gevolgen voor de topsport en
de internationale concurrentiepositie. 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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Marit Dopheide, Agnes van Suijlekom en Lisanne Balk
Als gevolg van de coronacrisis zagen topsporters het afgelopen halfjaar hun doelen vervagen. Medio maart
werden talloze topsportevenementen uitgesteld of afgelast, zoals het EK voetbal en de Olympische
Spelen. Gedurende minimaal zes weken (in sommige gevallen zelfs enkele maanden) konden topsporters
niet of nauwelijks op de gebruikelijke wijze trainen. Zij waren aangewezen op de omgeving in en rondom
huis, waardoor sport specifiek trainen in veel gevallen onmogelijk was. Uiteindelijk hebben er in een groot
aantal sporten toch nog wedstrijden plaats gevonden, zij het onder strikte maatregelen.
In dit hoofdstuk worden de mogelijke gevolgen van de coronamaatregelen voor de Nederlandse
topsport in kaart gebracht. Dit is een geactualiseerd beeld ten opzichte van de eerste monitor Sport en
corona.1 In paragraaf 6.1 wordt een tijdlijn weergegeven van de diverse coronamaatregelen met
betrekking tot de Nederlandse topsport. In paragraaf 6.2 wordt de financiële schade voor de verschillende
sectoren binnen de topsport in kaart gebracht, inclusief de eventuele gevolgen voor de topsporters zelf.
De mogelijke gevolgen van de coronamaatregelen op de internationale concurrentiepositie worden
beschreven in paragraaf 6.3.

Nadat medio maart de topsport in Nederland werd stilgelegd, vond eind april een gefaseerde herstart
plaats (tabel 6.1). Een gedeelte van de topsporters (profvoetballers en sporters met een topsportstatus
van NOC*NSF) mocht vanaf dat moment op aangewezen topsportlocaties, onder strikte voorwaarden, de
trainingen hervatten. Sportbonden hebben hiervoor in afstemming met de trainingsaccommodaties
herstartprotocollen moeten opstellen. Deze zijn gescreend door NOC*NSF en getoetst op strikte hygiëneen gezondheidsvoorwaarden door het RIVM en het Erasmus MC. De topsporters die een contactsport - zoals
judo, boksen, taekwondo - uitoefenen konden de trainingen pas later hervatten (1 juli). Sindsdien werden
ook sportwedstrijden weer toegestaan en verviel de anderhalve meter richtlijn tijdens trainingen en
wedstrijden. Vanaf 14 oktober zijn de landelijke maatregelen weer aangescherpt, maar kunnen alle
voltijds topsport- (S) en opleidingsprogramma’s (S-1) worden voortgezet op aangewezen topsportlocaties.2
Dit houdt in dat een geselecteerde groep van maximaal 1.000 topsporters terecht kan op 77 locaties. 3
Overige topsporters (18+ jaar) moeten voldoen aan de algemene richtlijnen waarbij in een groep van
maximaal vier personen getraind mag worden op anderhalve meter afstand.
Sinds 14 oktober zijn de landelijke topcompetities niet meer toegestaan, met de Eredivisie
(mannen en vrouwen) en de Keuken Kampioen Divisie als uitzondering. NOC*NSF pleitte voor een
uitbreiding van deze uitzonderingspositie, waarbij de topcompetities van andere teamsporten ook
doorgang zouden krijgen.4 Dit verzoek werd een dag later afgewezen door minister van Ark. 5

Monitor Sport en

De gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector

Monitor Sport en corona II | Mulier Instituut

3

Sinds 14 september is er voor het reisdoel topsport een uitzondering gemaakt op de geldende maatregelen
rondom thuisquarantaine bij terugkomst uit een oranje of rood reisgebied. 6 Vanuit de topsport wordt
zoveel mogelijk vastgehouden aan de geldende maatregelen, maar indien noodzakelijk mag de
thuisquarantaine onder strikte voorwaarden worden onderbroken.

15 maart

Sluiten van alle trainingsaccommodaties voor topsporters. Programma’s en
huisvesting van topsporters stopgezet.

29 april

Topsporters met een status (A, HP of Selectie) en profvoetballers mogen hun
trainingsactiviteiten weer starten op aangewezen topsportlocaties. In de
tweede fase werden hier de topsportprogramma’s van Talent Team NL aan
toegevoegd.

11 mei

Topsporters (zonder status) mogen ook op andere locaties de trainingen in de
buitenlucht hervatten indien de anderhalve meter wordt gewaarborgd.

1 juli

Contactsporten zijn weer toegestaan. Wedstrijden, toernooien en evenementen
zijn zowel binnen als buiten weer mogelijk met inachtneming van de RIVMrichtlijnen. De anderhalve meter richtlijn vervalt gedurende trainingen en
wedstrijden.

14
september

Voor het reisdoel topsport mag de thuisquarantaine worden onderbroken indien
noodzakelijk.

28
september

Er mag geen publiek meer aanwezig zijn bij sportwedstrijden.

14 oktober

Op aangewezen topsportlocaties mogen topsporters de trainingen continueren.
Voor de overige topsporters (18+ jaar) geldt dat zij mogen trainen in een groep
van maximaal vier personen op anderhalve meter afstand. Landelijke
topcompetities zijn stilgelegd (uitzondering: Eredivisie voetbal
mannen/vrouwen en de Keuken Kampioen Divisie).

De topsport in Nederland bestaat uit een netwerk van verschillende organisaties (zie voor een uitgebreide
beschrijving de eerste monitor Sport en corona). Dit zorgt ervoor dat diverse organisaties van belang zijn
om de Nederlandse topsport draaiende te houden (o.a. de overheid, NOC*NSF, bonden, private partijen).
De mate waarin zij gevolgen ondervinden van de coronamaatregelen verschilt sterk per organisatie.
Hierdoor is de impact op de financiële situatie van een topsporter afhankelijk van de bron(nen) van
inkomsten. In figuur 6.1 zijn de inkomstenbronnen uit de topsport weergegeven met de bijbehorende
financiële stromen (update t.o.v. de eerste monitor Sport en corona). Een inschatting van de (potentiële)
effecten van de coronamaatregelen op deze financiële stromen voor het jaar 2020 zijn weergegeven door
middel van kleur (rood, oranje en groen). De letters in het figuur (A-M) corresponderen met de toelichting
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op de betreffende organisaties/inkomstenbronnen. De bijbehorende genummerde financiële stromen zijn
toegelicht in tabel B4.1 in bijlage 4.
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Door het uitstel van de Olympische en Paralympische Spelen is de huidige olympische cyclus met een jaar
verlengd. Hierdoor blijft de financiering vanuit het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS)
voor de Nederlandse topsport komend jaar stabiel. 7 In 2021 stelt het ministerie van VWS een bedrag van
41 miljoen euro beschikbaar voor de topsport- en talentenprogramma’s uitgevoerd door NOC*NSF en de
sportbonden (39,9 miljoen in 2020). In 2022 wordt bekeken of aanpassingen nodig zijn in de financiering
van het landelijke topsportbeleid. Eventuele aanpassingen in financiering worden gemaakt vanuit de
gezamenlijke aanpak die is afgesproken in het zesde deelakkoord van het Nationaal Sportakkoord8 met de
bestuurlijke partners.
De bijdrage aan het Fonds voor de Topsporter (dat de maandelijkse financiële ondersteuning,
ofwel het stipendium, en de kostenvergoeding voor topsporters met een status van NOC*NSF verzorgt)
blijft stabiel in 2021 en bedraagt 13,8 miljoen euro.
Daarnaast wordt de topsportevenementenstrategie, die is aangescherpt om aan te sluiten bij de
missie van het zesde deelakkoord, in 2021 voortgezet. Voor het organiseren van aansprekende
internationale topsportevenementen in Nederland stelt het ministerie van VWS een bedrag van 10,6
miljoen euro beschikbaar (was 7,6 miljoen in 2020). Daarnaast wordt voor 2021 een bijdrage van 2,7
miljoen euro beschikbaar gesteld aan de Dopingautoriteit om het gebruik van doping tegen te gaan (2,5
miljoen in 2020).

Inkomsten
De subsidies vanuit het ministerie van VWS (zie punt A) en de bijdrage van de Nederlandse Loterij (zie
punt C) zijn een substantieel onderdeel van de begroting van NOC*NSF. De inkomsten vanuit deze partijen
lijken aankomend jaar stabiel te blijven. Wel ondervindt de Nederlandse Loterij gevolgen van de
coronacrisis, waardoor er nog geen betrouwbare prognose over de hoogte van de afdracht kan worden
gegeven voor komend jaar. 9 De overige inkomsten bestaan onder andere uit sponsorgelden, contributies
van sportbonden en de exploitatie van NOC*NSF faciliteiten. Het totaalbudget voor de topsport bedraagt
€57,1 miljoen euro in 2021.
Kosten
Vanuit het totaalbudget voor de topsport worden de volgende onderdelen gefinancierd: de
topsportprogramma’s van de bonden, de topsportinfrastructuur (o.a. CTO’s), Athlete Services, Collectieve
High Performance Services, teamuitzendingen en de uitvoering van overkoepelende
topsportbeleidsthema’s.
In 2020 financiert NOC*NSF met 30,6 miljoen euro in het totaal 60 topsportprogramma’s. Komend
jaar financiert NOC*NSF met 31,5 miljoen euro 68 topsportprogramma’s van 35 verschillende
sportbonden.10 De topsportinvesteringen kunnen komend jaar op peil worden gehouden, mede door de
financiering vanuit het ministerie van VWS. Wel wordt aanspraak gemaakt op reserves, doordat twee
olympische cycli door elkaar heen lopen.

XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rijksbegroting 2021.
Préambule deelakkoord 6 'Topsport die Inspireert'
onderdeel van het Nationaal Sportakkoord
Notitie Bestedingsplan 2021

Het uitstellen van de Olympische- en Paralympische Spelen brengt wel extra onvoorziene kosten met zich
mee. Een grote uitgavepost is de verlenging van de arbeidscontracten die zijn verleend voor de Spelen van
2020 (o.a. chef de missions, chef-artsen, persvoorlichters). Deze contracten zijn allemaal met een jaar
verlengd. Daarnaast zijn er kosten die komend jaar nogmaals gemaakt dienen te worden ter voorbereiding
op de Spelen. Extra voorbereidingsbijeenkomsten moeten worden georganiseerd voor de sporters en hun
begeleiders. Deze vinden nu, met inachtneming van de coronamatregelen, in kleinere groepen en in
grotere zalen plaats. Ook zijn er uitgaven voor de facilitering tijdens de Spelen, waaronder extra kosten
voor transport en opslag van materiaal.
Ondanks dat de organisatie in Tokio momenteel vertrouwen heeft in de doorgang van de Spelen, is
er nog weinig duidelijkheid over de ontwikkeling en implementatie van een vaccin tegen covid-19. Dit
gaat gepaard met veel onzekerheid, over zowel de situatie voorafgaand als tijdens de Olympische Spelen.
Naast de bovengenoemde uitgavenposten is de verwachting dat de extra kosten tijdens de Spelen
(aanschaf beschermingsmiddelen, accommodatie, eerder aanvliegen i.v.m. quarantaine vooraf etc.) hoog
op kunnen lopen. NOC*NSF schat dat de totale schade, als gevolg van het uitstellen van Olympische
Spelen, kan oplopen tot 1,5 à 2 miljoen euro.

In de eerste monitor Sport en corona werd vermeld dat de Nederlandse Loterij (NLO) de samenwerking
met NOC*NSF heeft verlengd tot eind 2021. Door middel van een jaarlijkse afdracht draagt de NLO bij aan
de georganiseerde sport in Nederland. In het bestedingsplan van NOC*NSF wordt uitgegaan van een NLO
afdracht van 45,8 miljoen euro in 2021.9 Dit zou een groei van 2,7 procent betekenen ten opzichte van het
bestedingsplan in 2020. Ook het budget voor de topsport volgt deze groei met 14,6 miljoen euro in 2021
(14,2 miljoen euro in 2020). Wel moet worden opgemerkt dat de NLO gevolgen ondervindt van de
coronacrisis.11 Als aanbieder van een breed scala aan kansspelen, loopt de NLO onder andere inkomsten
mis door het ontbreken van sportevenementen en een teruglopende verkoop in het retailkanaal. Wel blijft
volgens Arjan Blok, CFO van de NLO, de continuïteit van de organisatie gewaarborgd. Door hun
marketingstrategie enigszins aan te passen zijn alternatieve markten gezocht om klanten alsnog van
aanbod te kunnen voorzien (zoals online darts). Wat de precieze gevolgen zullen zijn voor de hoogte van
de afdracht in 2021 en verder is nog moeilijk in te schatten. Een eventueel tekort zal worden aangevuld
vanuit de Bestemmingsreserve Loterijen van NOC*NSF, welke begin 2020 een saldo van €22,6 miljoen
bedroeg.9

Inkomsten
De sportbonden ontvangen in 2020 vanuit NOC*NSF een totaalbedrag van 30,6 miljoen euro voor de
financiering van de topsportprogramma’s. De financiële toekenningen vanuit NOC*NSF aan de
topsportprogramma’s van de bonden hebben een meerjarige intentie (vierjaarlijkse cyclus). Door het
uitstel van de Olympische Spelen heeft NOC*NSF bij het bepalen van de toekenningen voor 2021 rekening
gehouden met de overlap van de Olympische cyclus van Tokio 2021 en de cyclus tot Parijs 2024. Alle
programma’s met sporters die al gekwalificeerd zijn of zich nog kunnen kwalificeren voor Tokio blijven op
hetzelfde niveau gefinancierd. Daarnaast wordt gestart met het financieren van nieuwe programma’s voor
Parijs 2024. De totale toekenning aan de topsportbonden voor komend jaar is 31,5 miljoen euro. De
sportbonden die een toekenning van NOC*NSF ontvangen zijn verplicht om minimaal 30 procent van de
totale inkomsten zelf te genereren (= eigen bijdrage). De eigen bijdrage van sportbonden bestaat onder
andere uit inkomsten vanuit contributiegelden, sponsoring, tv-rechten, inkomsten vanuit gemeente en/of
provincie en vanuit sporters zelf.
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De totale inkomsten uit eigen bijdrage van de sportbonden van de zomerprogramma’s bedraagt dit
jaar 20,9 miljoen euro. Deze sportbonden hebben in maart 2020 (voor de coronacrisis) een voorlopige
begroting voor de eigen bijdrage voor 2021 moeten indienen. In oktober 2020 zijn de aangepaste,
definitieve begrotingen ingediend waarbij de bonden de gevolgen van de coronacrisis hebben
meegenomen. Wanneer de definitieve begroting van alle topsportprogramma’s samen wordt vergeleken
met de voorlopige begroting uit maart 2020, is een duidelijke daling te zien in verwachte inkomsten uit
sponsoring (totale daling van 1,2 miljoen euro). De verwachte daling is met name toe te schrijven aan een
daling van inkomsten uit de TeamNL propositie en cash sponsor inkomsten. Inkomsten uit sponsoring in
natura (o.a. in vorm van materialen) laten een lichte stijging zien. Ook inkomsten uit tv-rechten laten een
daling van de verwachte inkomsten zien (totale daling van 110.000 euro). Inkomsten uit contributies,
gemeenten en provincies blijven stabiel of laten een stijging zien ten opzichte van de voorlopige
begrotingen uit maart 2020. De totale vermindering van inkomsten uit eigen bijdrage door de coronacrisis
komt uit op 1,2 miljoen euro. Mede door de onzekerheid over de doorgang van competities, zal de
komende jaren moeten blijken of de bonden de eigen bijdrage kunnen blijven realiseren.
Kosten
NOC*NSF heeft door middel van gesprekken met technisch directeuren van de zomersport programma’s
(N=65) inzicht verkregen in de consequenties van de coronacrisis op de lopende begroting 2020. Hieruit
kwam medio 2020 naar voren dat de bonden een gezamenlijke onderbesteding van 5,9 miljoen euro
verwachten in 2020 (11,6% van de totale kosten). Dit komt hoofdzakelijk doordat kosten voor onder
andere trainingsstages, wedstrijden en/of evenementen een stuk lager uitvallen. De mate van
onderbesteding is sterk afhankelijk van de type sport. Hoewel bijna alle programma’s een onderbesteding
laten zien, heeft een aantal programma’s (n=7) een overbesteding voor 2020. Het merendeel van de
bonden zal voor 2020 een reallocatieverzoek gaan indienen, waarbij (een deel van) de onderbesteding
wordt doorgeschoven naar volgend jaar.
Ondanks de geprognotiseerde onderbesteding, maken sommige sportbonden vanaf de tweede helft van
2020 extra kosten als gevolg van de coronamaatregelen. Een potentiële stijgende kostenpost is die van de
reis-en verblijfkosten. Verblijfskosten kunnen gaan oplopen doordat topsporters over meerdere
(hotel)kamers verdeeld dienen te worden. Ook is het aannemelijk dat de prijzen van vliegtickets gaan
stijgen. Naast deze potentieel stijgende reis-en verblijfkosten maken bonden momenteel ook extra kosten
voor de aanschaf van coronatests en beschermingsmiddelen. Deze kosten waren niet begroot in 2020, wat
mogelijk leidt tot een minder grote onderbesteding dan werd verwacht.

Inkomsten
De vijf Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO) ontvangen naast inkomsten vanuit NOC*NSF ook
financiële middelen vanuit gemeenten, provincies, sponsorgelden en/of een bijdrage vanuit de eigen
organisatie (CTO Papendal en Amsterdam). De inkomsten van de CTO’s zijn de afgelopen jaren gestegen.
In 2020 financiert NOC*NSF de CTO’s met een bedrag van 6,5 miljoen euro. Komend jaar zal dit bedrag
licht stijgen naar een totaal van 7,2 miljoen euro. Evenals de bonden zijn ook de CTO’s verantwoordelijk
voor 30 procent eigen financiering op hun totale begroting. Deze eigen bijdrage wordt volgend jaar
verhoogd naar 50 procent, wat niet gerelateerd is aan de coronacrisis. Voor komend jaar zijn de subsidies
vanuit de overheid stabiel, maar zijn de inkomsten vanuit commerciële partijen (o.a. Business Clubs)
minder zeker. Hierdoor zal het voor sommige CTO’s vermoedelijk lastig worden om aan de eigen bijdrage
van 50 procent te voldoen.
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Om de mogelijke financiële gevolgen van de coronacrisis op de topsportinfrastructuur in kaart te brengen,
heeft NOC*NSF een ronde langs de CTO’s gemaakt (juni, 2020). Op basis hiervan wordt de totale
inkomstenderving van de CTO’s op 2,3 miljoen euro geschat in 2020. Hierbij is de situatie van het CTO
Papendal het meest zorgwekkend met een geschatte inkomstenderving van 1,6 miljoen euro. Een groot
gedeelte van de inkomsten van het CTO Papendal wordt gegenereerd vanuit het Hotel & Congrescentrum.
Door de huidige coronamaatregelen kunnen evenementen en congressen niet plaatsvinden, wat grote
gevolgen heeft voor de financiële situatie van Papendal.
Een ander voorbeeld van een topsportaccommodatie die onder extra druk komt te staan als gevolg van de
coronamaatregelen is Thialf (CTO Noord). De schaatsbaan in Heerenveen bevond zich voor de coronacrisis
al in financieel zwaar weer. Doordat nagenoeg alle (sport)evenementen worden geannuleerd door de
coronamaatregelen, verslechtert de financiële situatie van Thialf. Hierdoor komt de exploitatie nog meer
onder druk te staan. Een faillissement van Thialf zal grote gevolgen hebben voor een grote groep
topsporters - langebaanschaatsers en shorttrackers – die gebruik maken van Thialf als vaste
trainingsaccommodatie. In april 2020 was een overbruggingskrediet van 3 miljoen euro (vanuit de
provincie en gemeente) noodzakelijk voor het voortbestaan van Thialf. Om de topsportprogramma’s niet
in gevaar te laten komen richting de Winterspelen van 2022, verhoogde ook NOC*NSF de bijdrage aan CTO
Noord voor ijshuur in Thialf naar €650.000 in 2021 en 2022 (voorheen €400.000).
Kosten
Waar de meeste bonden dit jaar een onderbesteding laten zien, is dit bij de CTO’s niet het geval door
veelal vaste kosten. Door het noodgedwongen moeten sluiten van de sportaccommodaties en de
huisvesting (maart-april) zijn extra kosten gemaakt. Sporters konden niet meer verblijven in de
woonaccommodaties, waardoor gedeeltelijke huurderving plaatsvond. Om de trainingen thuis te kunnen
continueren werden sommige sporters voorzien van (kracht)materialen vanuit de accommodaties.
Desondanks ontstaan er ook innovatieve ideeën vanuit de CTO’s om nieuwe partnerschappen te
binden. Zo is het CTO Zuid proactief bezig met het zoeken van partnerschappen met het bedrijfsleven,
waarbij sport wordt ingezet als maatschappelijk middel. Ook lopen er campagnes zoals ‘Uniek Sporten’ en
‘Presteren onder druk’. Deze laatste campagne is in het leven geroepen tijdens de coronacrisis, waarbij
experts van CTO Zuid zijn ingezet bij zorginstellingen en ziekenhuizen.

Naast de centrale trainingscentra bestaat er ook een regionale topsportinfrastructuur, waar 93 erkende
instroomprogramma’s (regionale trainingscentra, RTC’s) onderdeel van uit maken. Deze
instroomprogramma’s staan onder de regie van de sportbonden en ontvangen momenteel naast een
financiële bijdrage vanuit NOC*NSF (€5.300 per programma) ook middelen vanuit gemeenten en
provincies. De totale inkomstenstroom van de RTC’s bedroeg 3,3 miljoen euro in 2019. Vanaf 2021 zal
NOC*NSF de cofinanciering van de instroomprogramma’s beëindigen, omdat het budget te versnipperd is
ingezet om een kwaliteitsverbetering te realiseren. Deze beëindiging is niet gerelateerd aan de
coronacrisis. De inkomsten vanuit de provincies lijken voorlopig stabiel, maar over gemeentelijke
inkomsten bestaat momenteel nog onduidelijkheid. Het aantal gemeenten dat momenteel mee financiert
aan de instroomprogramma’s (<20) ligt een stuk lager dan het aantal gemeenten waar programma’s
draaien (>45). Indien het budget vanuit de gemeenten wordt gekort, kan dit mogelijk gevolgen hebben
voor de regionale talentontwikkeling.

Sporten zoals het betaald voetbal, (weg)wielrennen en het langebaanschaatsen vallen grotendeels onder
de noemer commerciële topsport. Bij deze sporten worden inkomsten (voornamelijk) gegenereerd uit
sponsoring door private partijen, mediarechten en/of entreegelden van toeschouwers. Er bestaan grote
verschillen in financiële stromen binnen en tussen de commerciële topsporten. Ondanks deze verschillen
ondervindt een groot aantal van deze commerciële ploegen financiële gevolgen van de coronacrisis.
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Aangezien de financiële gevolgen voor organisaties in het betaald voetbal (Eredivisie en Keuken Kampioen
Divisie) sterk samenhangen met de organisatie van sportwedstrijden, staat dit beschreven in hoofdstuk 7
Sportevenementen.
De coronacrisis en het onvoorspelbare verloop ervan, gaat gepaard met een bepaalde mate van
zogenoemde sponsoronzekerheid. Logischerwijs hangt de mate van onzekerheid samen met de mate
waarin een bepaalde sponsor gevolgen ondervindt van de coronacrisis. Hierdoor kunnen grote contrasten
ontstaan tussen de commerciële sportploegen. Zo heeft de wieler- en schaatsploeg Jumbo Visma (totaal
budget rond de 30 miljoen euro) met Jumbo supermarkten een sponsor die niet hard wordt geraakt door
de coronacrisis (dochteronderneming La Place kent wel moeilijke tijden). Daartegenover zijn er
commerciële ploegen waarbij de hoofdsponsor de samenwerking moest beëindigen als gevolg van de
coronacrisis. Zo heeft hoofdsponsor EasyJet het contract met de schaatsploeg van coach Jillert Anema
niet kunnen verlengen, vanwege het negatieve effect van het coronavirus op de luchtvaartsector.12 Ook
maakte het Vlasman cycling team (baan- en wegwielrennen) bekend dat de ploeg uit het peloton
verdwijnt.13 Enerzijds doordat Vlasman BV (totaalsloopbedrijf) het als bedrijf financieel lastig heeft,
anderzijds doordat de publiciteit momenteel ontbreekt bij het gebrek aan wielerwedstrijden op de baan.
Ook voor commerciële ploegen waarvan de hoofdsponsor nog aan boord is bestaan er onzekerheden.
Doordat (sub)sponsors in de nabije toekomst kunnen afhaken, kan dit bij ploegen leiden tot een bepaalde
mate van terughoudendheid. Zo geeft team IKO (commercieel schaatsteam) aan dat de situatie
momenteel stabiel is, maar dat de wens om op te schalen momenteel geen optie is door een strakke
begroting. 14
Om de kans op verbrekingen van sponsorcontracten te verkleinen en mogelijk nieuwe sponsors te binden,
is het noodzakelijk dat er wordt deelgenomen aan (internationale) wedstrijden. Deelname aan
wedstrijden en evenementen zorgt logischerwijs voor zichtbaarheid van de sponsors. Sportploegen en
sponsors hebben gedeelde belangen, wat in deze tijden kan leiden tot nieuwe initiatieven. Een aantal
Nederlandse commerciële schaatsploegen en de KNSB hebben samen gekeken naar alternatieven in de
vorm van het organiseren van wedstrijden. Zo werd half oktober bekend gemaakt dat de KNSB,
eventpartner House of Sports en Thialf erin zijn geslaagd om, met een bijdrage van sponsors en schaatsers
zelf, in 2020 nog vier grote schaatstoernooien te organiseren. 15

Zoals reeds beschreven, is de invloed van de coronacrisis op de sponsorgelden afhankelijk van de mate
waarin een sponsor zelf gevolgen van de coronacrisis ondervindt. Ook het uitstellen van de Olympische
Spelen kan van invloed zijn op huidige en eventueel toekomstige sponsorcontracten. Zo is de nieuwe
propositie van TeamNL een jaar uitgesteld en bestaat er onzekerheid over toekomstige sponsorcontracten
richting Parijs 2024.
Bij zowel persoonlijke sponsoring als sponsoring op team- of clubniveau is de zichtbaarheid van de
sponsor van belang. Zodra deze zichtbaarheid verdwijnt door het wegvallen van wedstrijden en
evenementen, kunnen sponsorinkomsten teruglopen als niet aan de eisen van het sponsorcontract kan
worden voldaan (bv. deelname aan een minimaal aantal wedstrijden per jaar). Zo liep sprintster Dafne
Schippers, ondanks een blessure, veel wedstrijden in korte tijd om het risico te vermijden gekort te

Vier grote schaatstoernooien in Thialf voor eind 2020
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worden door haar sponsor Nike.16 Uit recente publicaties uit de sponsorindustrie wordt verwacht dat de
coronacrisis zal zorgen voor een verandering in de sportsponsorindustrie.
Sportsponsoring en covid-19
Zowel commerciële sportploegen, topsportorganisaties als individuele sporters zijn gebaat bij
partnerschappen met sponsors. Desondanks zijn er de laatste jaren steeds meer grote merken die zich
terugtrekken als sponsor uit de sport. 17 Volgens communicatiedeskundige Jan Driessen versnelt dit proces
door de coronacrisis.18 Driessen geeft aan dat er een verschuiving plaatsvindt naar ‘purpose-driven’
sponsoring, waarbij een voelbare meerwaarde van belang is bij de keuze voor een bepaalde
sportorganisatie of sporter. Nu verschillende bedrijven beperkingen opgelegd krijgen door de coronacrisis,
gaan deze beslissingen sneller:
‘Voor bedrijven die flinke overheidssteun ontvangen/ontvingen zal de maatschappelijke lat voor hun
sponsorbestedingen extreem hoog worden.’ (Jan Driessen).
De druk zal volgens Driessen toenemen om als verantwoord bedrijf uitsluitend zinnige dingen te doen,
door bijvoorbeeld bij partnerschappen te focussen op gezondheid, vitaliteit en sociale cohesie. Wat dat
betreft lijkt het voor de Nederlandse topsport van belang om in de toekomst (extra) in te zetten op de
maatschappelijke waarde van (top)sport. Daarnaast is het voor partijen in een sponsordeal aantrekkelijk
om een meer samenwerkend contractueel model aan te gaan waarbij partijen de last van het coronavirus
delen. Creativiteit, flexibiliteit en samenwerking zijn waarschijnlijk sleutelwoorden bij het onderhandelen
over sponsorovereenkomsten in tijden van corona.19

De financiële gevolgen van het wegvallen van inkomsten door media en toeschouwers staan beschreven in
hoofdstuk 7 Sportevenementen.

Voor komend jaar stelt het ministerie van VWS een bedrag van 13,8 miljoen euro beschikbaar aan het
Fonds voor de Topsporter om sporters te kunnen voorzien van een stipendium en/of
kostenvergoeding (voor verdere toelichting op de stipendiumregeling zie de eerste monitor Sport en
corona). Deze toekenning vanuit het ministerie van VWS blijft stabiel ten opzichte van 2020. Het
ontvangen van een stipendium is voorbehouden aan topsporters met een A- of HP-status. Door
het ontbreken van officiële wedstrijden (tot 1 juli) zijn alle topsport statussen van NOC*NSF in eerste
instantie collectief verlengd tot eind september 2020. Vervolgens is per topsportprogramma naar de
situatie gekeken en zijn per topsportprogramma afspraken gemaakt over de duur van deze
verlenging. Voor sommige programma’s betekent dit dat de verlenging doorloopt tot een specifiek
meetmoment (bv. een kwalificatietoernooi) of tot aan de Olympische Spelen, indien al gekwalificeerd.
Het totaal aantal statussen is dit jaar gestegen naar 825 in oktober (804 in januari 2020), doordat meer
statussen zijn verlengd/toegekend dan beëindigd. Het aandeel topsporters met een A- of HP-status is
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toegenomen van 66 procent in januari naar 72 procent in oktober. Dit betekent dat meer topsporters
aanspraak kunnen maken op de stipendiumregeling. Normaal gesproken maakt ongeveer drie kwart van de
topsporters met een A-status gebruik van het stipendium. Momenteel is er nog geen duidelijke toename
zichtbaar in het percentage dat gebruik maakt van het stipendium, maar door het wegvallen van andere
inkomensbronnen (bv. uit start- en prijzengeld, sponsoring) is de verwachting dat meer topsporters
gebruik gaan maken van het stipendium.

TOZO-3
Topsporters die als zelfstandig ondernemer staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, kunnen
aanspraak maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-3, t/m 1 april
2021). Sinds 1 mei 2020 kunnen topsporters met terugwerkende kracht hun misgelopen verdiensten uit het
buitenland (start-, prijzen- en sponsorgelden) opgeven als inkomstenderving. In tegenstelling tot de
eerdere steunpakketten kan de Tozo-3 over een kortere periode met terugwerkende kracht worden
aangevraagd. Topsporters die een stipendium ontvangen zullen niet of nauwelijks in aanmerking komen
voor de regeling. Onduidelijk is hoeveel topsporters tot nu toe gebruik hebben gemaakt van de Tozoregeling.
NOW-regeling
De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus een substantieel
omzetverlies hebben (minimaal 20%). Momenteel is de NOW 3.0 regeling van kracht. Onder de noemer
‘beroepssportlieden’ is zowel 1 miljoen euro uitbetaald aan NOW 1.0 subsidies (1mrt-31 juli) en 1 miljoen
euro aan NOW 2.0 subsidies (tot 1 okt) (Bijlage 2, tabel B2.3 respectievelijk B2.4). Deze klasse omvat het
beroepsmatig uitoefenen van de sport door personen.
Tijdelijke Corona Regeling
De Tijdelijke Corona Regeling (TCR) is in het leven geroepen door NOC*NSF, de NOC*NSF
Atletencommissie, vakbond NL Sporter en het Fonds voor de Topsporter. 20 Dit met als doel om topsporters
financieel bij te staan indien hun inkomsten uit de sport zijn teruggevallen tot onder het wettelijk
minimumloon. Om in aanmerking te komen voor de TCR moet de sportbond namens de topsporter een
aanvraag indienen bij NOC*NSF. Indien aan specifieke voorwaarden wordt voldaan20, zal het inkomen van
de sporter tijdelijk worden aangevuld tot het wettelijk minimumloon. Topsporters konden van 1 maart
t/m 31 augustus 2020 aanspraak maken op de TCR. In het totaal zijn er 54 aanvragen ingediend door
sporters uit zestien verschillende topsportprogramma’s. Van deze aanvragen zijn er uiteindelijk 35
goedgekeurd. Ruim de helft van de toekenningen is gedaan aan topsporters met een selectiestatus (54%).
De overige topsporters hadden of een (inter)nationale talentstatus (n=5) of geen status van NOC*NSF
(n=11). De mogelijkheid voor een vervolg van de TCR wordt onderzocht, maar is momenteel nog onzeker.
Tijdelijke bijdrageregeling tegemoetkoming CTO verblijfshuurkosten
Talentvolle sporters (t/m 21 jaar) die een CTO woonruimte huren en waarbij de ouders financiële
problemen ondervinden als gevolg van de coronacrisis, konden via NOC*NSF aanspraak maken op een
eenmalige financiële tegemoetkoming (richtbedrag max. €1.000 per sporter).21 In totaal zijn er voor deze
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regeling zeventien aanvragen ingediend, waarvan er elf zijn goedgekeurd. Deze toekenningen zijn gedaan
aan sporters uit zeven verschillende bonden.
Naast bovenstaande regelingen hebben sommige topsporters ook gebruik kunnen maken van regelingen
vanuit de internationale federatie of lokale regelingen. Zo konden Gelderse topsporters, die niet in
aanmerking kwamen voor een andere regeling, aanspraak maken op het Corona noodfonds van Topsport
Gelderland (€250 tot €1.000).22

Afgelopen zomer werden de (inter)nationale competities weer gedeeltelijk gestart. De uitstraling van veel
wedstrijden is dit jaar veranderd door de coronacrisis, wat in sommige gevallen zorgt voor een negatieve
invloed op het start- en/of prijzengeld. In veel gevallen is dit een gevolg van de inkomstenderving uit
uitzendrechten en sponsoring. Een voorbeeld is de US Open (tennis), waar het prijzengeld dit jaar met
drie miljoen euro werd verlaagd ten opzichte van vorig jaar.23 Daarnaast geeft atletenmanager Ellen van
Langen, lid van de Diamond League Board, aan dat in het Diamond League circuit (atletiek) momenteel
minder snel enorme bedragen worden uitgekeerd. 24 Ook de UEFA heeft recent aangekondigd het
prijzengeld voor de Champions League en Europa League de komende vijf seizoenen te verlagen vanwege
financiële gevolgen door de coronacrisis.25 Naast dat de prijzengelden zelf zijn verlaagd, waren er minder
wedstrijden dan gepland waardoor door sporters minder mogelijkheden hadden om start- en/of
prijzengeld te verdienen.

Geen update ten opzichte van de eerste monitor Sport en corona.

De impact van de coronacrisis op de financiële situatie van de topsporter is sterk afhankelijk van de
bron(nen) van inkomsten. Onbekend is nog welk percentage topsporters daadwerkelijk in de financiële
problemen zit of komt als gevolg van de coronacrisis. Topsporters met een A- of HP-status (n=594, oktober
2020) kunnen terugvallen op het stipendium. Topsporters onder contract bij een club/vereniging lijken
vooralsnog gedekt, maar dit is in de nabije toekomst sterk afhankelijk van de mate waarin een
club/vereniging financieel wordt geraakt. Zo luidde Lycurgus (eredivisieteam volleybal) al de noodklok als
gevolg van de sterke terugloop in inkomsten uit kaartverkoop. 26 Topsporters die voor hun inkomsten sterk
afhankelijk zijn van start- en prijzengelden, worden door het gebrek aan wedstrijden en eventueel lagere
premies hard geraakt. Daarnaast hebben sommige topsporters te maken met (persoonlijke) sponsors die in
een instabiele situatie verkeren. Sponsorinkomsten kunnen teruglopen als een sporter niet aan de eisen
van het sponsorcontract kan voldoen (bv. een minimaal aantal wedstrijden per jaar). Voor topsporters
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waarbij de inkomsten zijn teruggebracht tot onder het minimumloon is een financieel vangnet, zoals de
Tozo-regeling of TCR, van groot belang.
Duale carrière
Ongeveer de helft van de topsporters met een status van NOC*NSF bedrijft zijn of haar sport fulltime.27 De
overige sporters combineren hun topsport met een studie en/of ander (deeltijd) werk.
NOC*NSF inventariseerde de knelpunten voor topsport en onderwijs als gevolg van de coronamaatregelen.
Daaruit blijkt onder andere dat een goede jaarplanning voor de duale carrière ingewikkeld kan zijn,
doordat (nog) veel onduidelijkheid heerst over de wedstrijdplanning. Topsporters met de Olympische
Spelen van Tokio als doel, hebben veelal de studie in 2019/2020 uitgesteld of getemporiseerd. Dit moet in
veel gevallen komend studiejaar 2020/2021 nogmaals gebeuren. Ook zijn er topsporters die het studiejaar
na de Spelen hadden ingericht voor co-schappen, stage of een afstudeertraject. Deze waren vaak al
gepland en zijn nu door het uitstel van de Spelen in de knel gekomen. Daarnaast is de volgende
Olympische/Paralympische cyclus slechts drie jaar. Hierdoor is de voorbereiding op Parijs 2024 verkort,
waardoor minder ruimte is voor een duale carrière. Wel is het volgen van onderwijs op afstand (digitaal
onderwijs) sterk toegenomen door de coronamaatregelen, wat de duale carrière mogelijk ten goede komt.
De huidige situatie zorgt ervoor dat sommige topsporters meer ruimte voelen om na te denken en te
onderzoeken wat ze na de topsportcarrière zouden willen gaan doen. Dit is ook terug te zien in de
toename van het aantal aanvragen bij TeamNL@work (ondersteuning van NOC*NSF bij de transitiefase
naar een maatschappelijk carrière). Bij TeamNL@work kwamen dit jaar 102 aanvragen binnen (t/m
augustus 2020), met een piek in de maanden april en mei. Deze aanvragen waren hoofdzakelijk gericht op
het gebied van persoonlijke ontwikkeling en loopbaancoaching. Daarnaast zijn er topsporters die
aankloppen omdat ze de huidige situatie als mentaal zwaar ervaren.
Topcoaches
Om meer zicht te krijgen in de mogelijke gevolgen van de aangepaste trainings- en
wedstrijdmogelijkheden tijdens de intelligente lockdown (maart-april) en de eventuele financiële
gevolgen voor topcoaches, is via het platform van Topsport Topics (onderdeel van Kenniscentrum Sport &
Bewegen) een vragenlijst uitgezet onder Nederlandse topcoaches. In deze vragenlijst zijn de coaches
bevraagd over de verwachte fysieke en mentale gevolgen voor de topsporters, de financiële situatie van
coaches en hun vertrouwen in het behalen van goede prestaties tijdens komend seizoen. De vragenlijst is
door 63 coaches (55 mannen, 8 vrouwen) ingevuld. Hierbij moet vermeld worden dat onduidelijk is in
hoeverre deze steekproef representatief is voor topsportcoaches in Nederland.
Een ruime meerderheid van de coaches uit de responsgroep heeft bij een bond een aanstelling als
bondscoach (48%) of talentcoach (27%). Andere voorkomende functies zijn assistent-coach bij een bond
(8%), Strength & Conditioning coach (13%) of coach bij een commerciële ploeg (6%) of vereniging/club
(10%). Een deel van de coaches (12%) gaf aan meer dan een functie te hebben. De meerderheid van de
coaches heeft een voltijdsaanstelling (65%) en is betrokken bij een olympische discipline (75%).
Fysieke gesteldheid
Uit de vragenlijst komt naar voren dat de coaches verdeeld zijn over de mogelijke effecten van de
aangepaste trainings- en wedstrijdmogelijkheden op de fysieke gesteldheid van de topsporters (zie figuur
6.3). Zo geeft ruim één derde (37%) van de coaches aan dat de aangepaste situatie een negatief effect
heeft (gehad) op de fysieke gesteldheid van de topsporters, terwijl bijna een even grote groep coaches
(32%) van mening is dat de aangepaste situatie een positief effect heeft (gehad). Een kwart van de
coaches zegt geen effect waar te nemen. Deze verdeeldheid is te verklaren door de grote verschillen
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tussen de sporters onderling, waarbij onder andere de fase van de carrière (beginnend of ervaren
topsporter) een rol kan spelen. Eén van de coaches licht de verschillen tussen sporters toe:
‘Het verschilde per atleet. Sommige sporters kwamen door de rust een stuk beter uit de lockdown, waar
anderen niet voldoende hadden aan enkel een fysieke prikkel zonder wedstrijdperspectief. Dit verschil
was vooral merkbaar tussen teamsporters en individuele sporters.’
De meerderheid van de coaches (72%) geeft aan dat de waargenomen effecten op de fysieke gesteldheid
(zowel positief als negatief) op dit moment nog steeds merkbaar zijn. Een aantal coaches legt een link
tussen de mentale en fysieke gesteldheid, waarbij met name een gebrek aan motivatie en focus een
negatieve invloed heeft op de fysieke gesteldheid.

Mentale gesteldheid
De meerderheid van de coaches (62%, zie figuur 6.3) is van mening dat de aangepaste trainings- en
wedstrijdmogelijkheden een negatief effect hebben (gehad) op de mentale gesteldheid (zoals
zelfvertrouwen, motivatie, focus, angst) van de sporters. De coaches die een negatief effect ervaren,
spreken met name over een verminderde motivatie. Een belangrijke reden voor deze verminderde
motivatie lijkt het gebrek aan wedstrijden te zijn, waarbij piekmomenten worden gemist:
‘De dagelijkse trainingssetting is mentaal erg intens geworden. Een natuurlijk verloop van een seizoen
met wedstrijden is heel anders dan nu. Veel trainen voor ‘niets’ zorgt voor onrust.’
Daarnaast geeft 16 procent van de coaches aan geen effect op de mentale gesteldheid van de sporters te
hebben waargenomen. Een aantal coaches (8%) is van mening juist een positief effect te hebben ervaren.
De meerderheid van de coaches (68%) geeft aan dat de waargenomen effecten op de mentale gesteldheid
nog steeds merkbaar zijn.
Financiële situatie
Een ruime meerderheid van de coaches (73%) geeft aan geen inkomensverlies te hebben geleden als
gevolg van de coronacrisis. Desondanks geeft een derde van de coaches aan wel zorgen te hebben over
zijn of haar financiële situatie voor het komende jaar. Dit heeft met name te maken met de
onduidelijkheid over de contracten:
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‘Contracten lopen in december af, toezeggingen zijn er wel maar concreet nog niets. Dit zorgt voor
onduidelijkheid en wat zorg, vooral richting gezinssituatie.’
Vertrouwen in aankomend wedstrijdseizoen
Ruim de helft van de coaches (57%) geeft aan dat het vertrouwen in het behalen van goede sportprestaties
voor het aankomende wedstrijdseizoen niet is veranderd als gevolg van de coronacrisis. Een kleine groep
(6%) van de coaches heeft minder vertrouwen gekregen in het behalen van goede sportprestaties en 16
procent heeft zelfs meer vertrouwen gekregen. Een aantal coaches geeft aan dat de focus op het einddoel
hetzelfde blijft:
‘Uiteindelijk (door coachbril bekeken) ga je weer verder en door met je groep atleten en kijk je vooruit.
Net zoals na ieder seizoen is er per individu voldoende te benoemen om mee aan de slag te gaan en/of
verder te verbeteren.’

Om landen met elkaar te kunnen vergelijken wat betreft maatregelen tegen het coronavirus, kan gebruik
worden gemaakt van de Oxford COVID-19 Response Tracker.28 Deze tracker kent aan elk land een index
toe, middels een score op een schaal van 0 tot 100 (100 = strengste maatregelen). Zoals beschreven in de
eerste monitor Sport en corona, was eind juni de striktheidsindex in omringende landen veelal lager dan in
Nederland. Contactsporten werden in andere landen sneller toegestaan en ook voetbalcompetities
startten eerder in andere landen, waaronder de Bundesliga (16 mei), La Liga (11 juni) en de Premier
League (21 juni). In Nederland herstartte de Eredivisie pas half september.
Begin augustus (momentopname: 1 augustus) was de Nederlandse index 40, terwijl omringende landen
juist hoger scoorden: België (61), Duitsland (58), Spanje (64), het Verenigd Koninkrijk (70) en Italië (48).
Frankrijk scoorde lager met een index van 38. Desondanks is gebleken dat deze mate van striktheid niet
altijd verband houdt met de maatregelen op (top)sportbeleid. Zo kregen Nederlandse sporters
bijvoorbeeld eind augustus pas vrijstelling voor de verplichte quarantaine na bezoek aan een oranje of
rood gebied, terwijl dit in dertig andere Europese landen al gold. 29
Eind oktober (momentopname: 22 oktober) scoort Nederland weer relatief hoog in vergelijking met andere
Europese landen, met een index van 62. De meeste omringende landen kregen op dat moment namelijk
een score tussen de 45 en de 55 toegewezen. In de meerderheid van deze landen vinden de
sportcompetities nog doorgang en zijn de nationale trainingscentra open, waarmee het sportbeleid op dit
moment in Nederland strikter lijkt te zijn dan in omringende landen. De mate waarin sporters zich kunnen
voorbereiden op internationale competitie verschilt hierdoor (meer dan anders) per land.
De beperkingen die Nederlandse topsporters ervaren als gevolg van de coronacrisis, worden ook
ondervonden door hun internationale collega topsporters. In juni 2020 is er een internationaal onderzoek
van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) verschenen waarbij atleten, begeleidingsstaf en andere
belanghebbenden uit 135 landen werden bevraagd. Uit de vragenlijst, die door bijna 2.000 topsporters
werd ingevuld, bleek dat topsporters het vinden van manieren om effectief te trainen als grootste
uitdaging zagen. Een andere veelgenoemde uitdaging was het gemotiveerd blijven in deze coronatijd.

Hale, T., Webster, S., Petherick, A., Phillips, T. & Kira, B. (2020). Oxford COVID-19 Government Response
Tracker. Oxford: Blavatnik School of Government, University of Oxford.
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Daarnaast kwam naar voren dat bijna een derde van de topsporters zich zorgen maakt over de financiering
van hun sportcarrière.30
Het is lastig in te schatten in welke mate de verschillen in maatregelen gevolgen hebben voor de
sportprestaties op de langere termijn. Naast de striktheid van de maatregelen is het aannemelijk dat ook
de mate van ondersteuning (o.a. financieel, begeleiding) vanuit de overheid en nationale sportorganisaties
(zoals NOC*NSF) een rol spelen in de uiteindelijke sportprestaties.

De financiële gevolgen van de coronacrisis voor de Nederlandse topsport zijn op dit moment relatief
overzichtelijk, doordat belangrijke geldstromen stabiel zijn en aanspraak kan worden gemaakt op enkele
noodregelingen. Topsporters die dusdanig veel inkomensverlies hebben (bijvoorbeeld door het missen van
start- en prijzengeld en/of sponsoring) dat zij qua maandinkomen onder het minimumloon geraken,
kunnen in bepaalde gevallen gebruik maken van steunregelingen zoals de Tozo en TCR. Zo’n financieel
vangnet is voor sommige topsporters van groot belang om de carrière te kunnen voortzetten. Dit neemt
niet weg dat een groep topsporters, als gevolg van de coronacrisis, al dan niet noodgedwongen andere
loopbaankeuzes maakt.
Ondanks de continuïteit van belangrijke geldstromen, zorgt een versterkte sponsoronzekerheid in
combinatie met onduidelijkheid over de wedstrijdkalender, in bepaalde gevallen voor financiële zorgen.
Een aantal commerciële ploegen/clubs ondervindt hier in meer of mindere mate de gevolgen van.
Daarnaast worden ook topsportaccommodaties zoals Papendal (o.a. door grote afname van inkomsten uit
Hotel & Congres) en Thialf (o.a. door het gebrek aan evenementen) hard geraakt.
De grootste zorgen zitten op de langere termijn, als inkomsten uit sponsoring, contributiegelden
en start- en prijzengelden (verder) teruglopen en sommige kosten juist oplopen. Hoewel de sportbonden
dit jaar gemiddeld een onderbesteding verwachten te realiseren op de topsportprogramma’s, laten de
begrotingen voor 2021 een afname zien in de totale inkomsten uit de eigen bijdrage als gevolg van de
coronacrisis. Dit komt mede doordat veel bonden minder sponsorinkomsten verwachten.
Het verdere verloop van de pandemie en de toekomstige maatregelen voor de topsport zullen bepalen hoe
groot de gevolgen zijn voor de Nederlands topsport. Momenteel hebben de maatregelen slechts
gedeeltelijk invloed op de trainingsmogelijkheden van topsporters, aangezien de topsportprogramma’s op
(aangewezen) trainingscentra kunnen worden voortgezet. Wel liggen de landelijke topcompetities
voorlopig weer stil (met de Eredivisie mannen/vrouwen en de Keuken Kampioen Divisie als uitzondering).
De doorgang van wedstrijden en competities zal van groot belang zijn: hoe langer de huidige (en
eventueel verscherpte maatregelen) zullen duren, hoe groter de (blijvende) gevolgen zullen zijn voor de
Nederlandse topsport en de internationale concurrentiepositie.

Athlete 365 Survey Findings
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De broodletter is de 10 punts Trebuchet MS. De tekst heeft een regelafstand van 14 punten. Geef geen
extra enters na een kop. Het profiel zorgt automatisch voor de juiste regelafstand.
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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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