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Dit document bevat het hoofdstuk ‘Sportevenementen’ 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 sportevenementensector in Nederland.
Het hoofdstuk gaat in op veranderingen in vraag en aanbod van sportevenementen, de financiële en
maatschappelijke gevolgen. Verder wordt aandacht besteed aan het betaald voetbal. 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.

Paul Hover, Eva Heijnen en Peter Nafzger
In dit hoofdstuk wordt voor de tweede keer de balans opgemaakt van de gevolgen van coronamaatregelen
voor sportevenementen in Nederland. Er is net als bij de eerste meting aandacht voor de gevolgen van de
coronamaatregelen voor de vraag- en aanbodzijde van de markt. De financiële implicaties zijn becijferd
en er wordt vooruitgeblikt in de toekomst. 1 Ten opzichte van de vorige meting is er een uitbreiding: er
wordt hier ook ingegaan op de ontwikkelingen in het betaald voetbal. Veel van de in de eerste meting
benoemde onderwerpen zijn nog actueel. Voor dit hoofdstuk is ervoor gekozen om die zaken niet te
herhalen, maar voort te borduren op wat eerder is opgetekend.

De vraag naar sportevenementen kan worden verdeeld in:
• Deelname
• Live bezoeken
• Volgen in de media (internet, televisie, radio, printmedia)
Voor elke wijze van consumptie is hierna becijferd welk aandeel van de Nederlanders door het wegvallen
van sportevenementen niet bediend werd. Ook is geschetst in welke mate dat mogelijk de sportdeelname
heeft beïnvloed. Andere maatschappelijke effecten worden beschreven in paragraaf 7.3. De resultaten
zijn gebaseerd op een peiling onder de volwassen Nederlandse bevolking die begin juni 2020 plaatsvond. 2

19 procent van de Nederlanders (16-79 jaar) gaf in juni 2020 aan dat zij in 2020 vanwege de
coronamaatregelen niet aan één of meer sportevenementen deel konden nemen, terwijl zij dat zonder die
maatregelen wel gedaan zouden hebben (figuur 7.1). Dit betreft circa 2,6 miljoen Nederlanders in die
leeftijdsgroep. Het gaat om evenementen zoals recreatieve hardloop-, fiets-, wieler- en
wandelevenementen en niet om reguliere competitiewedstrijden.
Het missen van de deelname aan sportevenementen sorteerde effect op de sportdeelname, het
vooruitzicht van de deelname aan een evenement kan immers een (extra) stimulans zijn om te sporten.
Bijna een derde van de volwassen Nederlanders die moesten afzien van hun deelname aan één of
meerdere sportevenementen (31%), heeft als gevolg daarvan minder gesport vergeleken met de situatie
dat hun deelname wel had plaatsgevonden (figuur 7.2). Dit betekent dat circa 820.000 Nederlanders
minder hebben gesport doordat ze vanwege de coronamaatregelen niet aan sportevenementen konden
deelnemen.
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Elkaar fysiek treffen bij de deelname aan een sportevenement was door de coronamaatregelen meestal
niet mogelijk. Veel evenementen werden afgelast. Er waren ook organisatoren die een virtuele editie van
het evenement ontwikkelden. Voorbeelden zijn de Strong Viking Virtual Edition, de
virtuele toerversie van de Amstel Gold Race (voor de eerste keer in de geschiedenis!) en de Toer voor ALS
Home Edition. Naast het deelnemen aan sportevenementen groeide – al voordat het coronavirus de kop
opstak – het aanbod van virtuele trainingen, bijvoorbeeld voor fietsers en hardlopers. Dat kan leiden tot
bijzondere taferelen: wielerrecreanten kunnen tijdens een (minder intensieve) virtuele training zowaar
samen in een groepje met professionele renners fietsen. Zwift is hiervoor een bekend platform.
In welke mate wordt door Nederlanders aan virtuele sportevenementen en trainingen deelgenomen?
Eén op de tien Nederlanders (16-79 jaar) heeft in 2020 deelgenomen aan een virtuele, digitale of online
training of sportevenement (figuur 7.3). Dit betreft circa 1,2 miljoen Nederlanders. Dit is een substantiële
groep, wat aantoont dat virtuele sportevenementen en trainingen zich stilaan lijken te gaan wortelen in
de sport(evenementen)sector.

online panelonderzoek Ipsos
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18 procent van de Nederlanders (16-79 jaar) gaf in juni 2020 aan dat zij in 2020 vanwege de
coronamaatregelen moesten afzien van hun bezoek aan één of meerdere sportevenementen, terwijl zij
die zonder die maatregelen wel hadden bezocht (figuur 7.4). Dit betreft circa 2,5 miljoen Nederlanders in
die leeftijdsgroep. Twee op de tien Nederlanders (16-79 jaar) die moesten afzien van hun bezoek aan
sportevenementen, hebben als gevolg daarvan minder gesport dan als hun bezoek wel had plaatsgevonden
(figuur 7.5). Dit betekent dat circa een half miljoen Nederlanders minder hebben gesport doordat ze
vanwege de coronamaatregelen geen bezoek konden brengen aan sportevenementen.

online panelonderzoek Ipsos

39 procent van de Nederlanders (16-79 jaar) gaf in juni 2020 aan dat zij in 2020 vanwege de
coronamaatregelen moesten afzien van het volgen van één of meerdere sportevenementen via de media
(figuur 7.6). Dit betreft circa 5,3 miljoen Nederlanders. Ongeveer één op de tien Nederlanders (16-79
jaar; 11%) die moest afzien van het volgen van sportevenementen via de media heeft naar eigen zeggen
als gevolg minder gesport dan wanneer het volgen van sportevenementen wel mogelijk was geweest
(figuur 7.7). Dit betekent dat circa 540.000 Nederlanders minder hebben gesport doordat ze geen
sportevenementen via de media konden volgen.
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Zicht krijgen op de gevolgen van de coronacrisis aan de aanbodzijde van de sportevenementensector is
mogelijk op basis van het aantal bedrijven in de bedrijfstak organisatie van sportevenementen (SBI-code
93195) van het handelsregister. De krimp van het aantal bedrijven in de Nederlandse
sportevenementensector die in het eerste kwartaal van 2020 is ingezet, is doorgezet (figuur 7.8). Met
name in het laatste kwartaal van 2020 is – gebaseerd op voorlopige cijfers - de krimp relatief groot. In het
eerste kwartaal van 2020 bestonden er 1.590 bedrijven in de bedrijfstak organisatie van
sportevenementen (dat zijn er evenveel als in het eerste kwartaal van 2014), in het vierde kwartaal zijn
dat er 1.385 (-13% ten opzichte van het eerste kwartaal in 2020).
De ontwikkeling van het aantal bedrijven in de bedrijfstak is het saldo van het aantal nieuwe bedrijven en
het aantal faillissementen of opheffingen. Het is niet verrassend dat er bedrijven zijn die dankzij de
pandemie de deuren moesten sluiten, maar er zijn óók voorbeelden van bedrijven die tijdens de pandemie
zijn opgericht. De nieuwe bedrijven richten zich bijvoorbeeld op de vraag naar digitale evenementen. Wat
de cijfers in figuur 7.8 niet laten zien is of de aard van de bestaande bedrijven activiteiten is veranderd.
Er zijn bedrijven die de dienstverlening voor fysieke evenementen sterk hebben afgebouwd en meer zijn
gaan investeren in de dienstverlening voor digitale evenementen.
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De terugloop van het aantal bedrijven in de sportevenementensector contrasteert met de ontwikkeling
van alle Nederlandse bedrijven en met alle Nederlandse bedrijven in de sector sport en recreatie. Dit
wijst erop dat de aanbieders van sportevenementen relatief hard zijn getroffen. Het is alle hens aan denk
in de sportevenementensector. Medio 2020 werd reeds gemeld dat de urgentie in de sector hoog was en
het volgens een directrice van een grote evenementenaccommodatie in de sector een ‘bloedbad’ was. Die
situatie is eind 2020 – met een tweede stillegging in het najaar - nijpender geworden.

Naast het aantal bedrijven is de grootte van die bedrijven – in termen van aantal werkzame personen een indicatie voor ontwikkelingen aan de aanbodkant van de Nederlandse sportevenementenmarkt. De
werkgelegenheid in de Nederlandse evenementenbranche wordt geraamd op 100.000 banen en 32.000
zzp’ers. De jaarlijkse omzet van de sector bedraagt 7 tot 7,4 miljard euro. 3 Zoals gemeld in de eerste
meting, werd begin 2020 verwacht dat de omzet en de werkgelegenheid volgens ingewijden met de helft
zou verminderen. Eind 2020 is die verwachting er niet beter op geworden, al zijn er voor zover bekend
geen nieuwe cijfers geopenbaard.
Een neerwaartse spiraal in de werkgelegenheid is nog niet te bespeuren in CBS-cijfers. In het laatste
kwartaal van 2020 betreft 78 procent van de bedrijven in de bedrijfstak organisatie van sportevenementen
een eenmanszaak, bij 11 procent werkt een tweetal personen en bij eveneens 11 procent werken drie of
meer personen (tabel 7.1). Deze verhoudingen zijn vergelijkbaar met de proporties van de afgelopen
jaren. Dit is een voorzichtige indicatie dat bedrijven die in de sector actief blijven niet (veel) minder

Kuip is groter dan een bioscoop
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personeel in vaste dienst hebben. 4 Het aantal freelancers of zelfstandige ondernemers (zzp’er) dat in
(tijdelijke) dienst van bedrijven in de sector actief is, wordt niet centraal geregistreerd. Aannemelijk is
dat bij economische malheur het arbeidscontract van deze groep als eerste onder de loep wordt genomen.
Dat kunnen zowel personen zijn die binnen maar ook buiten de bedrijfstak werkzaam zijn.

Het Eventplatform en de Alliantie van Evenementenbouwers hebben de krachten gebundeld in het Fieldlab
Evenementen.5 Doel van het Fieldlab Evenementen is om samen met partners (publiek, privaat,
wetenschap) kennis op het gebied van risicobeheersing bij evenementen te ontwikkelen en toe te passen
om de evenementensector zo snel mogelijk weer op de rails te krijgen. Gezien de pluriformiteit van de
sector zijn evenementen door het Fieldlab Evenementen onderverdeeld in vier typen evenementen. 6 Het
kabinet steunt dit sectorinitiatief.
In samenwerking met het Radboudumc heeft het Fieldlab Evenementen in augustus en september 2020
onderzoek gedaan onder Nederlandse bezoekers van sportevenementen (11.371 personen vulden een
vragenlijst in).7 Doel was het in kaart brengen van de houding ten aanzien van het bezoek aan

Resultaten bezoekersonderzoek sportevenementen
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sportevenementen in de toekomst en het toetsen van de ontvankelijkheid van mogelijke preventieve
maatregelen tijdens evenementen. Kernresultaten van dat onderzoek zijn hierna opgesomd:
• 94 procent van de respondenten geeft aan behoefte te hebben om sportevenementen te
bezoeken. Met name de behoefte aan het live bezoeken van betaald voetbalwedstrijden is groot.
• 94 procent van de respondenten zou zich veilig voelen als evenementen weer bezocht zouden
mogen worden. Ruim twee derde van die groep wenst daarbij wel dat er extra
veiligheidsmaatregelen worden genomen.
• 82 procent van de respondenten zou thuis blijven in het geval dat er op de dag van het evenement
gezondheidsklachten zouden zijn.
• 94 procent van de respondenten geeft aan bereid te zijn om een dag vóór het evenement een
vragenlijst over eventuele coronaklachten in te vullen om – indien er geen klachten worden
gemeld - toegang te krijgen tot het evenement.8
• 91 procent van de respondenten is bereid de lichaamstemperatuur te laten meten bij de ingang
als op basis daarvan wordt bepaald of er toegang tot het evenement wordt verleend.
• 75 procent van de respondenten is bereid medewerking te verlenen aan een sneltest bij de ingang
als daarmee bepaald wordt of er toegang tot het evenement wordt verstrekt.
• Respectievelijk 52 en 84 procent van de respondenten meldt tijdens (een deel van) het evenement
een faceshield/spatscherm of een mondkapje te willen dragen.
• 94 procent vindt het geen probleem om gespreid in de tijd aan te komen en te vertrekken, om zo
drukte te voorkomen.
• 89 procent zou naar een evenement gaan als men een vaste plaats toegewezen zou krijgen.
• 28 procent van de respondenten is bereid om extra te betalen voor maatregelen of voor een opzet
waarbij er minder bezoekers komen. Respondent die meer willen betalen, hebben maximaal 8
procent meer voor een toegangsbewijs over.
• 70 procent van de respondenten is bereid om een app te accepteren waarmee de locatie gedeeld
wordt en er na afloop actie kan worden ondernomen in het geval van een besmetting.
• 63 procent zou na afloop van het evenement 10-14 dagen rekening willen houden met het
bezoeken van risicogroepen.

De maatregelen als gevolg van de pandemie leidden ertoe dat een grote groep Nederlanders niet kon
genieten van betaald voetbal.9 4,3 miljoen Nederlanders beleven normaliter plezier aan betaald voetbal
en het gemiddeld aantal stadionbezoekers bedraagt per week ruim 219.000 personen. Daarnaast zijn er
10.560 partners gelieerd aan het betaald voetbal, waaronder veel MKB-bedrijven.10 De totale
maatschappelijke waarde van voetbal in Nederland, waarvan het betaald voetbal onderdeel uitmaakt,
becijferde PwC op bijna 2,2 miljard euro. 11

Deltaplan. De toekomst van het Nederlands betaald voetbal. Voetbal in tijden van corona.
Visie en toelichting
De Kracht van Voetbal. Sturen op de maatschappelijke impact van voetbal.
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De huidige situatie wordt door ingewijden de grootste voetbalcrisis ooit genoemd, waarbij met name het
gebrek aan perspectief de sector op scherp zet. 12 Sportmarketeer Bob van Oosterhout voorspelde in
september 2020 dat er Nederlandse voetbalclubs gaan omvallen als nog veel langer wedstrijden met
minder publiek moeten worden gespeeld. Een financieel bloedbad dreigt.13 Volgens professor Simon
Chadwick heeft de coronacrisis de kwetsbaarheid van de internationale voetbalsector blootgelegd:
‘financieel kwetsbaar, armoedig leiderschap en slecht gemanaged’.14 De financiële nood in het betaald
voetbal is hoog, met name voor de minder kapitaalkrachtige clubs die relatief sterk leunen op inkomsten
uit ticketing.
De KNVB raamt het omzetverlies in het betaald voetbal in het seizoen 2020/2021 op 208 miljoen euro. Dit
betreft een gemiddelde van twee scenario’s: het scenario van een seizoen zonder publiek en het scenario
van een seizoen waarbij de regels van de anderhalve meter samenleving gelden. Bij toepassing van de
regels van de anderhalve-meter-samenleving kan drie kwart van de tribunecapaciteit niet worden benut.
Het werkelijk omzetverlies in het seizoen is afhankelijk van twee zaken. In de eerste plaats op welk
moment weer voor (een deel van het) publiek mag worden gespeeld. In de tweede plaats de mate waarin
fans en sponsors aan het eind van het seizoen voor de gemiste wedstrijden gecompenseerd worden.
Toeschouwers kunnen bijvoorbeeld compensatie aanvragen voor niet gespeelde wedstrijden of
wedstrijden zonder publiek. Ook sponsors kunnen financieel of op een andere wijze worden
gecompenseerd omdat zij niet gebruik hebben kunnen maken van de verworven rechten.
Gebaseerd op de financiële prognose voor het seizoen 2019/2020 raamt de KNVB het omzetverlies voor
dat seizoen op 34,5 miljoen euro. Dit bedrag bestaat uit een terugloop van wedstrijdbaten van 12,5
miljoen euro en een afname van sponsoring met 14,5 miljoen euro. De inkomsten uit eten en drinken
liepen met 7,5 miljoen euro terug.

Voor het seizoen 2020/2021 zijn 235.855 seizoenskaarten verkocht. Dat is 12 procent minder dan een
seizoen eerder, toen er 269.373 seizoenskaarten over de (digitale) balie gingen. Enerzijds kan gesproken
worden over een onwenselijke ontwikkeling omdat er sprake is van een terugloop van de verkoop.
Anderzijds is er nog steeds een substantiële hoeveelheid seizoenskaarten aan de man gebracht. Wat de
verkoop van seizoenskaarten voor het seizoen 2020/2021 heeft gestimuleerd is de situatie in de periode
dat de seizoenskaarten werden verkocht: dat was het tijdvak waarin er tot op zekere hoogte weer publiek
in de stadions welkom was.

Onderzoek van KNVB Expertise onder 688 sponsors en partners van betaald voetbalorganisaties in
september 2020 leert dat sponsors en partners de relatie met de betreffende club beoordelen met het
rapportcijfer 8,0. Tegelijkertijd geven bijna zeven op de tien sponsors en partners aan dat zij de doelen
van de samenwerking met de voetbalorganisatie niet hebben behaald. In deze twee resultaten lijkt door

Voetbal International

‘Snellere, slankere en lenigere clubs’
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te klinken dat sponsors en partners worden gekenmerkt door een zekere veerkracht: ook in mindere tijden
blijft de relatie over het algemeen goed.15
Hoe de samenwerking tussen sponsors en partners met voetbalorganisaties zich in de toekomst gaat
ontwikkelen is niet helder. Wel geeft ruim de meerderheid van de sponsors en partners aan in het geval
van het aanhouden van de pandemie het sponsorbudget zal worden teruggeschroefd. Daarmee zijn de
perspectieven bij een aanhoudende pandemie uitdagend te noemen.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële en maatschappelijke gevolgen voor de
sportevenementensector als geheel. Financiële gevolgen zijn de implicaties die in geld uit te drukken zijn,
bijvoorbeeld bedragen die niet worden uitgegeven omdat een evenement niet plaatsvindt. Met de
maatschappelijke gevolgen worden effecten bedoeld die niet in geld uit te drukken zijn, zoals het
verbeteren van de gezondheid door deelname aan evenementen en gevoelens van trots, vermaak en
plezier die bij het bezoek aan sportevenementen kunnen optreden. Tenzij anders vermeld ligt de focus op
niet-reguliere sportevenementen die in Nederland worden georganiseerd, waarbij voor
breedtesportevenementen een ondergrens van 5.000 bezoeken is aangehouden. Net als bij de eerste
meting gaat de aandacht uit naar directe effecten.

In figuur 7.9 zijn de geldstromen gevisualiseerd, waarbij is getracht van elke geldstroom in kaart te
brengen of die onder invloed van de coronamaatregelen stabiel/onveranderd blijft, onzeker is, of voor
een belangrijk deel zal wegvallen.
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De verwachting blijft dat het ministerie van VWS de begrote subsidies voor sportevenementen op korte
termijn niet zal terugschroeven, uitgaande van een onveranderd politiek landschap. Die onzekerheid is bij
gemeenten en provincies groter, met name bij de provincies die niet of weinig structureel investeren in
de sport. Door het wegvallen van veel evenementen kleuren de geldstromen die horen bij de andere
actoren rood. Zonder evenementen zijn er doorgaans geen of minder inkomsten van bezoekers, van
deelnemers, van media, van sponsors en van rechtenhouders. 16
De vraagt dringt zich op wat gezegd kan worden over de financiële gevolgen van de pandemie voor de
Nederlandse sportevenementensector. Op basis van de beschikbare gegevens is het mogelijk dat bedrag te
schatten voor zes van de acht betrokken actoren. De vorige meting leerde dat de directe financiële
bestedingen bij sportevenementen in Nederland in 2020 op circa 1,1 miljard euro kunnen worden
geraamd.17 De monetaire waarde van kosteloos (of onder de marktwaarde) verleende diensten, onder
andere door overheden en (andere) sponsors, is hierbij niet meegenomen.
Uitgaande van een verbod op sportevenementen (met een meld- en vergunningsplicht) van eind maart
2020 tot en met december 2020 is dit een verbod van ongeveer negen maanden. Voor bezoekers (-750
miljoen euro) en rechtenhouders (-4 miljoen euro) is ervan uitgegaan dat drie kwart van de directe
bestedingen in 2020 daardoor wegvallen. De aanname is dat de bestedingen van ministeries op peil
blijven: 8 miljoen euro per jaar. Geschat wordt dat sponsorbijdragen teruglopen van 90 miljoen naar 20
miljoen euro, mede gebaseerd op eerder onderzoek van het Mulier Instituut en SponsorMaps.18 Wat betreft
provincies (-5 miljoen) en gemeenten (-5 miljoen) is de aanname gedaan dat de helft van de bestedingen
plaatsvindt omdat de praktijk leert dat regionale en lokale overheden tot op zekere hoogte de toegezegde
financiële steun blijven verstrekken, ook als een sportevenement niet door kon gaan. Tezamen leidt dit
tot een terugloop van directe uitgaven van 834 miljoen euro voor de periode april 2020 tot en met maart
2020 (tabel x.2).

Sponsorreport juni 2020
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De organisatie van sportevenementen leidt voor betrokkenen niet alleen tot uitgaven en inkomsten die in
een geldbedrag kunnen worden uitgedrukt. De maatschappelijke gevolgen laten zich deels zien door te
schetsen in welke behoefte sportevenementen in Nederland voorzien en welk belang er wordt gehecht aan
de organisatie van internationale topsportevenementen in Nederland (zie ook de eerste paragraaf van dit
hoofdstuk). Nederland heeft veel te verliezen omdat het land in de Europese Unie koploper is voor wat
betreft het bezoek aan sportevenementen. In 2018 bezocht 21 procent van de Nederlanders van 12 jaar of
ouder minstens eens per maand een sportwedstrijd of -evenement. Daarnaast volgde in 2018 57 procent
van de Nederlanders van 6 jaar en ouder wekelijks of vaker sport(evenementen) via de media. Bovendien
vond meer dan de helft van de volwassen Nederlanders het in 2018 belangrijk dat er in Nederland
internationale sportevenementen worden georganiseerd (een derde staat daar neutraal tegenover en 13
procent vindt dat onbelangrijk).19
Er is de nodige bewijslast voor het ontstaan van gevoelens van trots en saamhorigheid als gevolg van het
plaatsvinden van sportevenementen. Bijna negen op de tien Nederlanders die regelmatig
sportevenementen bezoeken, zijn trots op de prestaties van Nederlandse topsporters en ruim zeven op de
tien ervaren die gevoelens als zij sporters hun best zien doen. Voor de helft van de Nederlanders die
regelmatig sportevenementen bezoeken geldt dat zij daarbij het gevoel krijgen erbij te horen (tabel 7.3).
Bij het laatstgenoemde resultaat klinkt wellicht ook de wij-zij relatie door die sportevenementen
kenmerkt.

Zeven op de tien Nederlanders (16-79 jaar) die moesten afzien van hun deelname aan sportevenementen
in 2020, beschouwen het niet kunnen deelnemen als een gemis (figuur 7.10). Twee derde van de
Nederlanders mist de sociale contacten die hij of zij als deelnemer tijdens de sportevenementen had
gehad en ruim de helft (56%) mist de competitie met zichzelf/of anderen die hij/zij tijdens
sportevenementen had gehad. 45 procent van alle Nederlanders zal niet deelnemen aan grote
sportevenementen als de organisatoren de regels rond de anderhalve-meter-samenleving niet respecteren.

Beleving van sportevenementen
Nederland
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Drie kwart van de Nederlanders (16-79 jaar; 76%) die moesten afzien van hun bezoek aan één of meerdere
sportevenementen in 2020, ziet het niet kunnen bezoeken als een gemis (figuur 7.11). Zo mist 67 procent
van de Nederlanders de sociale contacten die hij/zij als bezoeker tijdens de sportevenementen had
gehad. Circa de helft van de Nederlanders (49%) geeft aan geen grote sportevenementen te bezoeken als
organisatoren de regels rond de anderhalve-meter-samenleving niet respecteren. Een derde van alle
Nederlanders (33%) vindt dat grote sportevenementen pas weer georganiseerd mogen worden als er ook
bezoekers naar het sportevenement mogen komen.

Bron: Nationaal SportOnderzoek (NSO, online panelonderzoek Ipsos), juni 2020 (Mulier Instituut).
Drie kwart van de Nederlanders (16-79 jaar; 75%) die moesten afzien van het volgen van evenementen in
2020, ziet het niet kunnen volgen van sportevenementen via de media als een gemis (figuur 7.12). Zo mist
een derde van de Nederlanders (34%) de sociale contacten via (sociale) media die hij/zij als volger van
sportevenementen had gehad.
14
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Een derde van alle Nederlanders (34%) mist het ‘oranjegevoel’ en de saamhorigheid die afgelaste
internationale sportevenementen onder volgers teweeg hadden kunnen brengen.
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen deed onderzoek met als doel om zicht te bieden op de
maatschappelijke (en financiële) effecten van het wegvallen van het aanbod van 2.000
hardloopevenementen, 2.500 wielersportevenementen en 32 grootschalige sportevenementen door de
coronacrisis. Gecorrigeerd voor de inkomsten uit compensatieregelingen wordt de financiële schade voor
2020 geraamd op 125 miljoen euro. De in geld uitgedrukte waarde van het missen van maatschappelijke
effecten overstijgt die financiële strop. De maatschappelijk effecten liggen vooral in het gemis aan plezier
van een collectieve ervaring dat personen mislopen door het annuleren van deze sportevenementen. Deze
(deels fictieve) waarde wordt op 185 miljoen euro geraamd. 20

online panelonderzoek Ipsos

Als onderdeel van de meting naar de maatschappelijke waarde van de Nederlandse topsport zijn enkele
vragen gesteld over het gemis van topsportevenementen als gevolg van de coronamaatregelen. 21 Bijna de
helft van de Nederlanders van 16 jaar en ouder (47%) mist het volgen van topsportevenementen via de
media als gevolg van de coronamaatregelen (figuur 7.13). Een derde van de Nederlanders (36%) mist de
samenhorigheid bij topsportevenementen. Eén vijfde van de Nederlanders mist het bezoeken van
topsportevenementen als gevolg van de coronamaatregelen. 12 procent van de Nederlanders geeft aan dat
topsporters tijdens de coronacrisis hem of haar hebben geïnspireerd om actief te (blijven) sporten.

Financiële en maatschappelijke
schade coronamaatregelen bij sportevenementen
Maatschappelijke
waarde van de Nederlandse topsport

Monitor Sport en corona II | Mulier Instituut

15

16

Monitor Sport en corona II | Mulier Instituut

In deze laatste paragraaf wordt een blik in de toekomst geworpen. Veel van de in de eerste meting
benoemde zaken blijven actueel, zoals ook hiervoor is betoogd. Die zaken worden hier niet herhaald, er is
gekozen voor het schetsen van aanvullende inzichten.

De organisatie van een sportevenement is een samenspel van gemeente, veiligheidsregio, organisator en
partners/sponsors. Een evenement kan alleen plaatsvinden indien alle partijen hiermee instemmen. Dit
leidt ertoe dat een sportevenement op hetzelfde moment in de ene gemeente wel wordt toegestaan en in
de andere niet.

Door het wegvallen van sportevenementen is de waarde van het rechtenpakket van sponsors afgenomen.
De beoogde samenwerking en exposure kan immers niet tot stand komen. Ook wordt het voor bedrijven
nog ingewikkelder om relaties voor een evenement uit te nodigen. Er is de indruk dat veel
evenementensponsors zich tot nu toe flexibel en begrijpend hebben opgesteld. Dat neemt niet weg dat er
tussen sponsors en rechtenhouders onderhandelingen plaatsvinden over onder meer compensatie en hoe
een eventuele verlenging van een samenwerking eruit kan zien. Vraag is welke rechten tegen welke prijs
verkocht worden. Hierbij ligt het in de lijn der verwachting dat de prijzen van sponsorpakketten onder
(forse) druk komen te staan.

Voor veel bij sportevenementen betrokken organisaties is het plaatsvinden van een sportevenement een
middel. Een organisator wil er zijn boterham mee verdienen, een gemeente wil zichzelf op de kaart
zetten, bonden willen hun sport promoten, toeschouwers zoeken vermaak en een platform om hun
identiteit te etaleren en sponsoren willen zich associëren met de sport en toegang krijgen tot netwerken.
Het is niet ondenkbaar dat – zeker bij continuering van de coronacrisis – door betrokkenen gezocht wordt
naar alternatieven om doelen te realiseren, buiten de sportevenementensector om. De veerkracht van de
sector wordt nadrukkelijk op de proef gesteld.22

Bij een blik in de toekomst kunnen verzekeringsmaatschappijen niet onbenoemd blijven. Organisatoren
sloten in het verleden annuleringsverzekeringen voor hun evenement af, voor het geval dat het
evenement onverhoopt geen doorgang zou kunnen vinden. Verzekeraars zullen vanaf dit jaar extra
clausules inbouwen en/of premies (sterk) verhogen omdat de kans op afgelasting vergroot is. Het is de
vraag of dit betaalbaar is en hoe de business case er dan uit moet zien. In de evenementensector bleek al
dat de uitkering van een annuleringsverzekering een heet hangijzer kan zijn: festivalorganisator ID&T trof
een schikking met verzekeringsmaatschappijen omdat er discussie was of corona al dan niet buiten de
voorwaarden zou vallen.23 Om deze bedreiging af te wenden heeft de Alliantie van Evenementenbouwers
de overheid opgeroepen om te onderzoeken of een gezamenlijk garantiefonds opgericht kan worden.

Event Management
ID&T ontslaat 40 procent van werknemers
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Zeker voor internationale sportevenementen geldt dat die in Nederland frequent gepaard gaan met
aanpalende activiteiten, zoals side events, om afgeleide maatschappelijke doelen te realiseren (onder
andere stimuleren van sportdeelname, bevorderen van de sociale samenhang). Hiervoor worden vaak
aparte legacy- of impactprojecten opgetuigd, die verbonden zijn aan het sportevenement. Met het
wegvallen van evenementen kan ook de basis voor aanpalende activiteiten wegvallen. Ervaringen uit het
buitenland leren dat legacyprogramma’s echter óók doorgang kunnen vinden, ondanks dat het evenement
zelf is afgelast.24

De pandemie raakt niet elk sportevenement even hard, zoals ook in de vorige meting is betoogd.
Aanvullend kan worden opgemerkt dat organisatoren van sportevenementen waarvoor door bezoekers
tickets moeten worden gekocht een lijst van bezoekers hebben. Dat betekent dat zij traceerbaar zijn en
er in geval van besmetting contact kan worden opgenomen. Voorstelbaar is dat in het geval van
versoepeling van de maatregelen die evenementen eerder kunnen plaatsvinden dan evenementen waarvan
de organisator niet in het bezit is van bezoekersgegevens.

Met het nieuws over een mogelijk effectief vaccin is enig perspectief in de sector ontstaan, al blijft de
onzekerheid groot. In het beste scenario kan in de eerste helft van 2021 worden gestart met inentingen
van kwetsbare groepen, zoals zorgpersoneel. In dat scenario is te verwachten dat de maatregelen in 2021
stap voor stap worden afgebouwd. De kans dat de sportevenementensector als eerste met maatregelen
wordt ontzien, lijkt niet groot. Sinds de progressie van de vaccinontwikkeling zijn plannen in de
evenementensector om weer bezoekers te kunnen ontvangen in een stroomversnelling gekomen.
Ticketmaster wil in de Verenigde Staten bijvoorbeeld dat personen met een (digitaal) ticket een
'geverifieerde status' krijgen als ze zijn gevaccineerd of recent negatief getest zijn zodat zij met dat
bewijs evenementen kunnen bezoeken. Apps op smartphones kunnen daarvoor gebruikt worden. 25

Eventbranche (2020) onderscheidt vijf trends voor de nabije toekomst van de evenementensector, waarbij
in het oog gehouden moet worden dat die breder is dan sportevenementen alleen, ook zakelijke
bijeenkomsten en beurzen maken daar deel van uit. 26 De zogenaamde big 5 zijn:
1. Digital event manager. Een digitaal evenementenaanbod was er al jaren maar als gevolg van de
pandemie zal het digitaal aanbod veel vaker worden aangeboden.
2. Minder reizen. Digitale evenementen zullen vaker een substituut vormen voor live evenementen.
Ze kunnen ook complementair zijn, waardoor er een hybride aanbod ontstaat.

International Journal of Sport
Communication
Fans moeten bewezen coronavrij zijn bij bezoek evenementen’

Big 5
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3. Klein en essentieel. Evenementen zullen kleinschaliger worden en alleen belangrijke evenementen
zullen worden georganiseerd. Dit lijkt tegelijkertijd een tegenreactie op de (over)volle
evenementenagenda’s en de evenementen die tienduizenden personen trokken.
4. Hygiëne manager. Hygiëne vergt veel meer aandacht dan in het verleden (zie ook de vorige
meting). Dat stelt eisen aan de organisatie.
5. Hybride gast. Naast digitale gasten (personen die alleen digitaal deelnemen) zullen er meer
hybride gasten of bezoekers komen. Dit zijn live bezoekers van een evenement die een grotere
groep vertegenwoordigen, waarmee zij via een medium, zoals een tablet, direct contact hebben.

Gezien de situatie en de toekomstperspectieven eind 2020 kan de sportevenementensector 2021
beschouwen als een overgangsjaar, waarna – als het de sector meezit – 2022 een jaar kan worden waarin
maatregelingen geen belemmeringen meer vormen voor de organisatie van een sportevenement. Met
name in de eerste helft van 2021 dient er rekening mee gehouden te worden dat beperkende maatregelen
van kracht blijven. Er zijn in Nederland (en in het buitenland) al evenementen die van het voorjaar van
2021 naar het najaar van 2021 verplaatst zijn, zoals de NN Marathon Rotterdam.27 Als in 2022 geen
beperkende maatregelen meer van kracht zijn kan de sector weer tot bloei komen, al zullen het speelveld
en de regels voorgoed veranderd zijn.

Een zwarte zwaan kan als metafoor voor het coronavirus gebruikt worden: dit is een gebeurtenis die
niemand van tevoren heeft zien aankomen. Maar de watervogel wordt ook geassocieerd met de start van
een volgende dag. Een dag met nieuwe mogelijkheden. Naast de ernstige strubbelingen zijn er de
afgelopen maanden ook lichtpunten gesignaleerd. In september werd in Utrecht het eerste internationale
sportevenement op Nederlandse bodem gespeeld sinds het uitbreken van de coronapandemie (King of the
Court beachvolleybal), CM.com werd de naamgever van het circuit in Zandvoort, SPAR werd sponsor van
urban atletiekevenementen, de organisatierechten van het EK Pétanque 2022 (in ’s-Hertogenbosch)
werden aan een Nederlandse organisator toegewezen, de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN)
introduceerde een nieuwe wandel.nlapp waarmee meegedaan kon worden aan een Alternatieve
Vierdaagse, het NN Running Team organiseerde een wereldwijde virtuele teammarathon met meer dan
100.000 deelnemers, Tulp Keuken werd naamgever van de Heren Hoofdklasse Hockey en de KNVB
Eredivisie Vrouwen kwamen met ING als nieuwe partner op de proppen. Bovendien komen er signalen uit
de sector dat de coronacrisis de samenwerking, behulpzaamheid en openheid tussen de organisaties in de
sector heeft gestimuleerd. Een ontwikkeling die in de toekomt voortgezet zou moeten worden. Zo kan het
coronavirus óók gezien worden als een ontwikkeling waarbij de kaarten in de sector opnieuw geschud
worden en een keerpunt in de sportevenementensector bewerkstelligen. 28

Jubileumeditie Marathon Rotterdam voor de derde keer verplaatst: ‘Voorjaar 2021
niet realistisch’

Managing Sport and Leisure
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Fitnessondernemers

1.800

50.000

Boutiques

2.100

10.000
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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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