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Dit document bevat het hoofdstuk ‘Ondersteuningsstructuur’ 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 ondersteuningsstructuur van de
Nederlandse sport. 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.

Peter van Eldert en Hugo van der Poel
In dit hoofdstuk actualiseren we de gegevens die we hebben over de ondersteuningsstructuur,
voortbordurend op het overzicht dat is gepresenteerd in de eerste monitor Sport en corona. 1 We hebben
nieuwe (financiële) data van de sportbonden (paragraaf 8.1), de provinciale sportorganisaties (paragraaf
8.4) en gemeenten (paragraaf 8.5). In paragraaf 8.6 beschrijven we wat er aan sportgericht coronaonderzoek is mogelijk gemaakt door onderzoekfinancieringsorganisatie ZonMW. In paragraaf 8.2 noemen
we kort enkele ondersteunende activiteiten van NOC*NSF en in paragraaf 8.3 presenteren we een figuur
met de ontwikkelingen in de financiële stromen in de georganiseerde sport, met focus op de sportbonden
en NOC*NSF.

Sportbonden ondervinden de nodige nadelige gevolgen van de coronamaatregelen. Het tijdelijk en
gedeeltelijk stopzetten van de sport zorgt ervoor dat sportbonden een deel van hun inkomsten zien
opdrogen, terwijl de kosten deels doorlopen. Om grip te krijgen op de gevolgen voor sportbonden heeft
NOC*NSF enkele peilingen uitgezet onder sportbonden (tabel 8.1). De eerste peiling vond eind april 2020
plaats en de resultaten uit deze peiling zijn (deels) verwerkt in de eerste monitor Sport en corona. De
tweede peiling volgde eind september 2020 en de derde eind oktober 2020.

In de derde peiling van de Bonden survey impact corona is specifiek ingegaan op de impact die de
coronamaatregelen hebben op de sportbonden zelf. In tegenstelling tot de eerste twee peilingen was de
derde peiling meer een kwalitatieve uitvraag. Uit de resultaten van de derde peiling van de Bonden survey
impact corona komt naar voren dat de bonden beperkt worden in het uitoefenen van de sport. In kleine
groepen is trainen soms nog mogelijk, maar dit wordt niet altijd gedaan vanwege de beperkingen die
gelden en de afname van het spelplezier dat hiermee gepaard gaat. Over de ledenontwikkeling heerst nog
onzekerheid onder de sportbonden, maar vooralsnog wordt slechts een lichte daling in het aantal leden
verwacht. Dit komt met name doordat er volgens de sportbonden veel solidariteit is onder de leden.
Probleem is wel dat er weinig of geen nieuwe aanwas van leden is door het afzeggen van
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promotieactiviteiten. Het niet mogen of kunnen organiseren van activiteiten en evenementen heeft ook
negatieve gevolgen voor opleidings-, topsport- en talentenprogramma’s. Waar mogelijk wordt hier volgens
de bonden gekeken naar de mogelijkheden van online activiteiten.
De competities liggen stil en dit zorgt volgens de bonden voor restitutie van de bondsafdrachten van
verenigingen. Zowel voor grote als voor kleine bonden leidt dit tot financiële onzekerheid. De financiële
dreun van 2020 is naar verwachting dan ook stevig, maar volgens de meeste bonden nog wel behapbaar.
Bij voortzetting van de huidige maatregelen voor een lange termijn zien bonden wel problemen voor 2021.
Daarnaast is topsport bij een aantal bonden een lastig punt. Topsporters kunnen volgens de bonden niet
altijd meedoen aan wedstrijden. Verder heerst nu nog veel onzekerheid over het kunnen organiseren van
(internationale) toernooien en competities in 2021.
Tot slot geven kleinere sportbonden aan dat de coronamaatregelen organisatorisch zwaar zijn. De
werkdruk is op deze kleine bondsbureaus erg hoog en er wordt veel flexibiliteit van de werknemers geëist
om het te kunnen bolwerken. Wel geven de bonden aan dat ze juist nu proberen te innoveren en
vernieuwen.

Uit de tweede en derde peiling van de Bonden survey impact corona komt naar voren dat de bonden in
2020 de nodige inkomsten mislopen als gevolg van de coronamaatregelen. Evenementen kunnen geen
doorgang vinden waardoor de begrote inkomsten uit evenementen niet gerealiseerd kunnen worden.
Volgens de tweede survey komt dit neer op een afname van de opbrengsten uit evenementen van 65
procent. Voor grote bonden loopt dit samen met de TV-gelden die misgelopen worden door de afgelasting
van evenementen. Daarnaast staan de inkomsten uit sponsoring onder druk volgens de bonden, sponsoren
haken af of sponsorafspraken worden niet nagekomen. Verder geven de bonden aan dalende
ledenaantallen te zien en dat daarmee inkomsten uit contributie worden misgelopen. Daarbij is in een
aantal gevallen de competitie contributie teruggestort naar verenigingen, omdat competities werden
stilgelegd.
Net zoals in de eerste bonden survey is in de tweede bonden survey wederom een inschatting gegeven van
de omzetderving en kostenbesparing voor bonden. Uit de tweede survey komt naar voren dat de
responderende sportbonden naar verwachting ongeveer 19 procent van de omzet mislopen in 2020 (tabel
8.2). In de eerst survey, uitgevraagd aan het begin van de coronacrisis, lag deze inschatting iets hoger
(ongeveer 20%). De totale omzetderving uit beide surveys is echter niet te vergelijken doordat het aantal
responderende sportbonden in de tweede survey een stuk lager ligt. Om toch een schatting te geven wat
de omzetderving voor de sportbonden bedraagt leggen we de procentuele afname van de omzet uit de
tweede survey op de totale omzet die uit de eerste survey naar voren kwam. Dit resulteert in een
geschatte omzetderving voor heel 2020 van zo’n 66,1 miljoen euro.

Naast de omzetderving hebben bonden op een aantal posten ook kosten kunnen besparen. Voor het
geschatte bedrag dat aan kosten bespaard kan worden door sportbonden in 2020 hanteren we een
bandbreedte. De omzetderving werd in de eerste survey hoger ingeschat dan in de tweede. Onder de
4
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aanname dat dit ook geldt voor de kostenbesparing hanteren we daarom de kostenbesparing zoals naar
voren kwam in survey als maximum kostenbesparing, 35 miljoen euro. We hanteren vervolgens een
bandbreedte van 10 miljoen euro waardoor de schatting van de kostenbesparing uitkomt op 25 tot 35
miljoen euro (tabel 8.2).
Zowel de omzetderving als de kostenbesparing geven dus een inschatting over de 58 sportbonden die in de
eerste survey hebben gerespondeerd. Hierdoor geven de inschattingen een minimum weer voor de gehele
populatie sportbonden. Echter zijn de bonden die ontbreken in de eerste survey relatief klein. Naar
verwachting zal daarom de omzetderving en kostenbesparing voor deze hele populatie niet veel hoger
uitkomen.

Zoals uit tabel 8.2 naar voren kwam zijn de kostenbesparingen niet genoeg om te compenseren voor de
omzetderving. Sportbonden moeten daarom kijken hoe zij de schade gaan opvangen de komende periode.
Zowel grote als kleine sportbonden verwachten dit te doen met bezuinigingen, door reserves van de
organisatie aan te spreken, pas op de plaats te maken met personeel en strenge keuzes te maken over de
doorgang van activiteiten. Steunmaatregelen vanuit het Rijk bieden beperkte compensatie voor
sportbonden. De mogelijkheden zijn bekeken, maar door de SBI codes van de bonden is het niet altijd
mogelijk om steun aan te vragen. Daarnaast kan niet altijd aan de overige voorwaarden voldaan worden,
zoals de minimale omzetderving van 20 procent. Van de 41 bonden die gerespondeerd hebben bij de
tweede bondensurvey geven er zestien aan gebruik te hebben gemaakt van NOW 1.0 en tien van NOW 2.0.
Bij een uitvraag van Reddingsbrigade Nederland bij de aangesloten verenigingen gaf ongeveer twee derde
van de verenigingen aan niet in aanmerking te komen voor de steunmaatregelen. Een op de vijf brigades
hebben gebruik gemaakt van de TOGS, een op de tien van de TASO en een op de twintig van de TVL. De
helft meldt badwaterhuur gecompenseerd gekregen te hebben en een kwart was daarover nog in gesprek
met de verhuurder.3

In de tweede survey geven 24 van de 41 bonden aan te verwachten dat ze 2020 gaan afsluiten met een
verlies, dat opgeteld uitkomt op ruim 18 miljoen euro, rekening houdend met bijna 8 miljoen
compensatie. Al deze bonden moeten fors interen op hun reserves en zijn in 2021 minder weerbaar om
nieuwe schade op te vangen. Buiten het directe effect van de coronamaatregelen, bijvoorbeeld op de
topsport- en evenementenkalender, is er een meer indirect effect dat doorwerkt op de inkomstenkant in
2021. Dit betreft de ontwikkeling in de ledenaantallen. 27 van de 41 bonden uit de tweede survey melden
een gezamenlijk ledenverlies van 70.000 leden. Er zijn slechts enkele (grote) bonden, zoals golf, tennis en
sportvissen die rekening houden met groei van de ledenaantallen.
In de derde peiling van de Bonden survey impact corona is vooruit geblikt naar het verwachte schadebeeld
voor 2021. Bonden geven daarbij aan dat het niet altijd makkelijk is om de verwachte inkomstenderving al
te kwantificeren. Het is volgens de bonden totaal afhankelijk van de mate waarin de maatregelen
versoepeld worden en er weer ruimte is om sport te organiseren. De bonden noemen een aantal punten
waarop ze verwachten inkomsten mis te gaan lopen in 2021.
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Evenementen spelen daarbij een belangrijke rol. Grote sportbonden verwachten door het (mogelijke)
wegvallen van evenementen een grote afname in de binding met de sport. Daarnaast geldt voor alle
sportbonden dat de kostendekkendheid van evenementen of activiteiten sterk afhankelijk is van de
toegang voor publiek. Zonder publiek worden de evenementen en activiteiten een grote kostenpost voor
de bonden. Hetzelfde geldt voor de competitie. Door het niet kunnen spelen van de competitie lopen
sportbonden veel inkomsten mis.
Sponsoring blijft voor bonden in 2021 een onzekere factor. Bonden zijn in grote mate afhankelijk van het
nakomen van afspraken en of evenementen georganiseerd kunnen worden. Wat nu al naar voren komt is
dat sponsoren reductie aanvragen in de sponsoring.
Binnen de topsport komt volgens de sportbonden de ontwikkeling van sporters en teams onder druk te
staan. Internationale competities zijn in de afgelopen periode niet doorgegaan en het blijft de vraag in
hoeverre dit in 2021 wel gaat lukken. Daarnaast gaan de kosten voor topsport omhoog doordat de huidige
regels soms om aanpassingen vragen, bijvoorbeeld individuele hotelkamers en andere manieren van
vervoer. Volgens sommige kleine sportbonden zorgt dit er zelfs voor dat, om de topsport te behouden, de
sportbonden genoodzaakt zijn om te snijden in de breedtesport.
Tot slot verwachten de bonden een daling in het aantal leden in 2021. Volgens grote bonden ligt deze
daling tussen de 10 en 15 procent. Kleine bonden schatten de ledendaling in tussen de 5 en 20 procent.
Met deze verwachte dalingen in de ledenaantallen gaat ook een deel van de nodige inkomsten uit
contributies verloren. Enkele kleine sportbonden verwachten daardoor liquiditeitsproblemen vanaf begin
volgend jaar.

De (financiële) gevolgen voor de eigen organisatie van NOC*NSF worden geschat op een schade van 2,9
miljoen (op een omzet van 114 miljoen) in 2020. Bij het Hotel & Congrescentrum Papendal wordt het
tekort voor 2020 geschat op 2,7 miljoen. Voor 2021 houdt NOC*NSF rekening met een tekort van 5 miljoen.
Dit is onder meer het gevolg van het instellen van een noodfonds in 2021 van zes miljoen euro, waarvan
4,5 miljoen direct naar sportbonden gaat. 4
NOC*NSF heeft een Protocol Verantwoord Sporten opgesteld. Aan de hand van dit protocol zijn door
bonden en andere uitvoerende partijen (sportspecifieke) protocollen op maat opgesteld, om samen te
kunnen sporten binnen de richtlijnen van het RIVM. De protocollen dienen telkenmale aangepast te
worden aan de veranderende coronamaatregelen.
Medio november 2020 heeft NOC*NSF, mede namens VSG en POS, een notitie Versoepeling heropening
sport naar de minister van Medische Zorg en Sport gestuurd, met daarin een tijdlijn gericht op heropening
van sport, gekoppeld aan de routekaart coronamaatregelen. 5
NOC*NSF is samen met andere partijen in de sport als VSG, sportbonden en de sportondernemers (POS)
voortdurend in gesprek met het ministerie van VWS en het kabinet (in het bijzonder EZK) om de financiële
schade voor de sport zoveel mogelijk te beperken.

Minister van Ark is niet scheutig, wel enthousiast,
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Om de financiële situatie van NOC*NSF en sportbonden te monitoren is in de eerste monitor Sport en
corona een model opgesteld met de financiële stromen gebaseerd op het Brancherapport Sport 2019 van
KPMG. Het model gaf destijds de situatie in juni 2020 waarbij met kleuren een indicatie werd gegeven van
in hoeverre de financiële stroom onder druk kwam te staan als gevolg van de coronacrisis. Deze exercitie
is in figuur 8.1 herhaald maar dan voor de situatie na de persconferentie van 13 oktober 2020, waarin de
coronamaatregelen weer strenger zijn geworden en het overgrote deel van de sport weer is stilgelegd.
Hiermee geeft de figuur een doorkijk vanaf nu tot het einde van 2020.
Vanuit het ministerie van VWS ontvangt NOC*NSF een jaarlijkse projecttoewijzing voor de georganiseerde
sport (pijl 1). De Nederlandse Loterij (NLO) draagt jaarlijks bij aan de georganiseerde sport (pijl 3). De
bijdrage voor 2020 is niet in gevaar, maar de inkomsten van de NLO staan dit jaar wel onder druk, wat in
2021 kan leiden tot een lagere afdracht aan NOC*NSF en de bonden. NOC*NSF ontvangt een bijdrage van
sponsoren voor de georganiseerde sport vanuit private partijen (pijl 4). Sportbonden ontvangen vanuit
NOC*NSF een bijdrage. Hierin wordt voor breedtesport en topsport een separate geldstroom gehanteerd.
In dit hoofdstuk wordt alleen de geldstroom meegenomen voor de breedtesport (pijl 2).
Sportbonden krijgen, naast de inkomsten vanuit NOC*NSF, (meestal incidentele) subsidie van gemeenten,
provincies en nationale regelingen (pijl 5). Gelieerde sportverenigingen dragen daarnaast jaarlijks bij in
de vorm van afdrachten aan sportbonden (pijl 6). Naast sportverenigingen kunnen ook sporters zelf lid zijn
van een sportbond. Deze leden betalen contributie en zorgen voor andere inkomsten zoals uitgaven aan
reisverzekeringen (pijl 8). Tot slot ontvangen sportbonden inkomsten uit sponsoring door private partijen
(pijl 7).
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Sinds juni 2020 lijkt weinig veranderd te zijn in de invloed van de coronacrisis op de financiële stromen
naar NOC*NSF en de sportbonden. De stromen vanuit overheden (pijl 1, 2 en 5) en de Nederlandse loterij
(pijl 3) staan grotendeels vast voor 2020, waar sponsoring van private partijen (pijl 4 en 7) en
bondsafdrachten van verenigingen (pijl 6) en individuele leden (pijl 8) onzeker zijn.

De provinciale sportorganisaties spelen een belangrijke rol in de ondersteuning en uitvoering van lokaal
sportbeleid, in het bijzonder bij kleinere gemeenten, die beschikken over beperkte ambtelijke capaciteit
op het gebied van sport en sportieve vormen van bewegen. Vijf van de provinciale sportorganisaties
vervullen daarnaast een rol als werkgever en/of doen de verloning van werknemers in de sport, zoals
gymleraren, buurtsportcoaches, trainers en verenigingsmanagers. De belangrijkste inkomstenbron van de
provinciale sportorganisaties zijn gemeentelijke subsidies. Daarnaast zijn er inkomsten uit opdrachten en
provinciale en landelijke subsidies. De provinciale sportorganisaties zijn verenigd in Sportkracht12.
Om een beeld te krijgen van de invloed van de coronacrisis op de provinciale sportorganisaties heeft het
Mulier Instituut een kleine uitvraag uitgezet onder de organisaties via Sportkracht12. Hierin kwamen de
volgende onderwerpen aan bod:
• Ondersteuning vanuit de provinciale sportorganisaties aan bijvoorbeeld gemeenten of
sportverenigingen.
• Geschat omzetverlies van de eigen organisatie.
• Ontwikkelingen van het personeelsbestand van de eigen organisatie.
Alle provinciale sportorganisaties hebben gereageerd op de uitvraag.

Uit de uitvraag onder provinciale sportorganisaties komen verschillende punten naar voren met betrekking
tot de ondersteuning vanuit de provinciale sportorganisaties. In deze paragraaf worden een aantal
generieke punten besproken.
Allereerst hebben de provinciale sportorganisaties vanaf het begin intensieve samenwerking gezocht met
gemeenten en sportbonden. Met deze goede afstemming werd gepoogd om vanaf het begin samen pro
actief de verenigingen in de betreffende provincie te ondersteunen. Verder hebben de provinciale
sportorganisaties een actieve rol gespeeld bij de verschillende protocollen voor het ‘coronaproof’ gebruik
van sportaccommodaties. Landelijke protocollen worden doorgenomen en vervolgens gecommuniceerd
naar de relevante partijen in de sport. Bij de herstart van de sport begin juni 2020 hebben de provinciale
sportorganisaties een belangrijke rol gespeeld, door het monitoren en coördineren van sportactiviteiten.
Richting sportverenigingen zijn de provinciale sportorganisaties tevens een belangrijke
informatieverstrekker geweest. Centraal is informatie beschikbaar gesteld, bijvoorbeeld op de eigen
websites. Provinciale sportorganisaties vervullen een loketfunctie voor vragen vanuit sportaanbieders.
Daarnaast hebben een aantal provinciale sportorganisaties individueel gekeken waarin de
sportverenigingen ondersteund of bijgestaan konden worden. Een voorbeeld hiervan is het verbinden van
binnensportverenigingen met buitensportaccommodaties om ‘coronaproof’ sporten makkelijker te maken.
Verder hebben de provinciale sportorganisaties webinars georganiseerd.
Naast de algemene informatieverstrekking hebben de provinciale sportorganisaties sportverenigingen
ondersteund bij (het gebruik maken van) steunmaatregelen. Waar nodig werden sportverenigingen
ondersteund en geadviseerd over de steunmaatregelen die aan te vragen waren. Verder wordt alle
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relevante informatie over de steunmaatregelen richting de sportverenigingen gecommuniceerd, soms door
middel van webinars.
Tot slot hebben de provinciale sportorganisaties in de afgelopen periode ingezet op alternatief
beweegaanbod. Met filmpjes en oefeningen wordt op de websites van de provinciale sportorganisaties het
nodige online beweegaanbod aangeboden. Maar er wordt ook gekeken naar andere vormen van
‘coronaproof’ beweegaanbod. Een voorbeeld dat door de provinciale sportorganisaties genoemd wordt. is
het aanbieden van balkongym is samenwerking met woonzorglocaties.

De geschatte omzetderving blijft, volgens de provinciale sportorganisaties, vooralsnog beperkt. Enige
uitzonderingen daargelaten geven de provinciale sportorganisaties aan dat de omzetderving voor het hele
jaar 2020 tussen de 0 en 10 procent zal liggen. Ook voor het jaar 2021 schatten de provinciale
sportorganisaties de omzetderving tussen de 0 en 10 procent, op een enkele organisatie na. Hetzelfde
geldt overigens voor het personeelsbestand. Deze blijft volgens de meeste provinciale sportorganisaties in
2020 en 2021 grotendeels intact.
Hiermee lijkt op de korte termijn de terugloop in de omzet als gevolg van de coronacrisis mee te vallen
voor de provinciale sportorganisaties. Volgens de provinciale sportorganisaties zullen de klappen naar
verwachting pas echt vanaf 2022 gaan vallen. Provinciale sportorganisaties zijn voornamelijk afhankelijk
van (gemeentelijke) subsidies. Voor 2020 liggen deze doorgaans vast en de verantwoording volgt pas in
april, dus hier zal niet veel op gekort worden. Maar als de coronacrisis blijft voortduren en op termijn
gemeenten en provincies genoodzaakt worden om te bezuinigen, zullen de subsidies mogelijk onder druk
komen te staan.

De coronamaatregelen leiden tot structurele wijzigingen in het gemeentelijk sportbeleid. Zo blijkt uit een
peiling die het Mulier Instituut samen met Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) onder gemeenten heeft
uitgevoerd.6 In het gemeentelijk sportbeleid komt meer aandacht voor de buitenruimte en gaat er meer
ingezet worden op de preventieve waarde van sport en bewegen. Zo geven zeven op de tien gemeenten
(70%) aan dat zij in de periode van april tot en met juni 2020 extra aandacht besteed hebben aan het
stimuleren van sporten en bewegen in de openbare ruimte. Een groot deel van deze gemeenten is van
plan om de stimulering van sporten en bewegen in de openbare ruimte door te zetten. Een deel van de
gemeenten had deze stimulering overigens al vastgelegd in het lokaal sportakkoord en/of sportbeleid.

Uit de eerste coronapeiling onder gemeenten eind maart/begin april 2020 bleek dat nagenoeg alle
gemeenten de sportstimuleringsactiviteiten naar aanleiding van de coronamaatregelen hadden stopgezet.
Drie kwart van de gemeenten had al vrij snel alternatieve activiteiten opgezet om de burgers toch te
laten sporten en bewegen. De alternatieve activiteiten werden met name online aangeboden. 7 In juli 2020
verwachtte een derde van de gemeenten (31%) (veel) meer sportstimuleringsactiviteiten aan te bieden

Gevolgen van de coronacrisis voor het gemeentelijk sportbeleid. Stand van
zaken begin juli.
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dan het jaar (2019) ervoor. Ongeveer een vergelijkbaar deel (32%) verwachtte juist (veel) minder
sportstimuleringsactiviteiten aan te zullen bieden. Onderdeel van de sportactiviteiten die in de zomer van
2020 hebben plaatsgevonden, zijn zomerkampen. Bijna de helft van de gemeenten (48%) gaf aan dat deze
zomer sportkampen worden georganiseerd onder de voorwaarden dat wordt voldaan aan de geldende
coronamaatregelen.
Drie kwart van de gemeenten (73%) heeft in de periode april tot en met juli 2020 de werkzaamheden van
de buurtsportcoaches aangepast. Het grootste deel van de gemeenten geeft aan dat de werkzaamheden
na invoering van de coronamaatregelen zich meer op sportaanbieders hebben gericht en dat hield met
name in dat de buurtsportcoaches als aanspreekpunt en verenigingsondersteuner voor sportaanbieders zijn
ingezet.

Vanwege de coronamaatregelen moesten binnensportaccommodaties voorjaar 2020 hun deuren sluiten. In
bijna alle gemeenten (95%) hebben binnensportaanbieders hun aanbod naar buiten gebracht. Gemiddeld
heeft per gemeente 57 procent van de binnensportaanbieders alternatieve sportvormen aangeboden of
hun activiteiten verplaatst naar de openbare ruimte of sportparken en -velden. Ondanks dat per 1 juli
2020 de binnensportaccommodaties weer open mochten, zijn niet alle gemeentelijke beheerde
binnensportaccommodaties meteen opengegaan. 37 procent van de gemeenten gaf in juli 2020 aan nog te
bekijken welke gemeentelijk beheerde binnensportaccommodaties open kunnen.
Daarnaast geven negen op de tien gemeenten aan dat de sportverenigingen hun buitenaccommodatie
hebben opengesteld voor andere gebruikers dan hun leden. Dit sluit aan op het verzoek van het kabinet in
april 2020 aan gemeenten om sportactiviteiten voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren te faciliteren
en te zorgen dat kinderen die geen lid zijn van een sportvereniging kunnen sporten.

Gemeenten spelen een cruciale rol in de Nederlandse sport door de bouw, het beheer en de exploitatie
van sportaccommodaties. De gemeenten doen dat lang niet voor alle typen accommodaties. Hoofdstuk 4
laat zien dat veel typen accommodaties worden geëxploiteerd door sportondernemers, waarmee meestal
geen enkele gemeentelijke bemoeienis is, zoals bij maneges, golfbanen, watersportcentra en
fitnesscentra. De gemeentelijke zorg voor accommodaties betreft vooral de accommodaties voor
zaalsporten (gymzalen, sportzalen en sporthallen), waarbij er een duidelijke link is naar de gemeentelijke
verantwoordelijkheid voor het onderwijshuisvestingsbeleid, inclusief ruimte voor het bewegingsonderwijs.
Ten tweede de accommodaties voor veldsporten, zoals voetbal, hockey, honk- en softbal en dergelijke en
atletiekbanen. Tot slot zijn gemeenten vrijwel altijd betrokken bij de exploitatie van zwembaden en de
23 ijsbanen die we hebben in Nederland.
Voor de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties geldt overwegend dat die worden verhuurd
aan sportverenigingen tegen een niet-kostendekkend tarief. Hier is sprake van een indirecte subsidie aan
verenigingen, en deze indirecte subsidie in niet in gevaar voor 2020. Gemeenten hebben zelfs vaak de
huur kwijtgescholden tijdens de eerste golf, met compensatie voor de gederfde huurinkomsten door de
rijksoverheid.
Bij zwembaden en ijsbanen komt ook verhuur aan verenigingen voor, maar is er daarnaast kaartverkoop
aan de kassa, verhuur aan andere partijen en inkomsten uit horeca. Verder hebben we hier een heel
gemengd beeld wat exploitatievormen betreft. Gemeenten kunnen zelf exploitant zijn, maar de
exploitatie kan ook ondergebracht zijn bij een sportondernemer, die een of meer zwembaden en/of
ijsbanen exploiteert. Bijna altijd is er dan wel sprake van een exploitatiesubsidie. In hoofdstuk 4 wordt
het omzetverlies bij ‘commerciële zwembaden’ geschat op 90 miljoen voor heel 2020, met een potentiële
kostenbesparing van 5 miljoen, wat resulteert in een schadepost van 85 miljoen. In bijlage B3.1 is te
10
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vinden dat de POS ziet op 518 ‘commerciële’ vestigingen van zwembaden. In het Databestand
SportAccommodaties8 zijn 880 zwembaden geregistreerd. Het verschil wordt veroorzaakt door de
zwembaden die in beheer zijn bij gemeenten, stichtingen, verenigingen en bedrijven die niet bij de POS
zijn aangesloten. Als we er vanuit gaan dat het omzetverlies bij deze zwembaden net zo groot is als bij de
vestigingen waarop de POS ziet, dan komt het omzetverlies bij deze overige zwembaden uit op afgerond
50 miljoen euro, met een kostenbesparing van (naar boven afgerond) 3 miljoen euro.
In Nederland zijn 23 ijsbanen, waarvan er zestien een 400-meterbaan hebben. Bijna alle ijsbanen krijgen
minimaal een exploitatiesubsidie van de gemeente, of zijn in beheer van de gemeente. In alle gevallen zal
voor de weggevallen omzet naar de gemeente worden gekeken voor compensatie. Wij beschikken niet
over schattingen van de weggevallen omzet bij ijsbanen. We kunnen beredeneren dat de meeste ijsbanen
een beperkt omzetverlies hebben gehad bij de eerste coronamaatregelen, omdat die werden getroffen in
het naseizoen. De meeste ijsbanen hebben hooguit een paar weken eerder moeten sluiten dan andere
jaren, terwijl de druk toen al van de banen was. Het grootste deel van het omzetverlies zal zich voordoen
in de laatste twee maanden van 2020 en in de eerste twee maanden van 2021, de periode waarin normaal
gesproken het overgrote deel van de omzet wordt gemaakt.
Om een orde van grootte aan te geven van waar het om zou kunnen gaan, zouden we kunnen
uitgaan van het gemiddelde omzetverlies bij zwembaden. Dat is 880 zwembaden gedeeld door 140 miljoen
euro, hetgeen neerkomt op afgerond 160.000 euro per zwembad. Vermenigvuldigen we dat met 23
ijsbanen dan komen we op een kleine 4 miljoen omzetverlies bij alle ijsbanen tezamen. Van
kostenbesparingen zal geen sprake zijn. Integendeel, de ijsbanen zullen vanwege extra toezicht en
aanpassingen in de inrichting (looproutes, aangepaste kleedruimtes e.d.) met extra kosten te maken
krijgen, waarmee de uiteindelijke schade in totaal nog een wat hoger zal zijn.
Omdat we in hoofdstuk 4 de ijsbanen buiten beschouwing hebben gelaten nemen we alle omzetverlies op
ijsbanen in hoofdstuk 9 mee onder het kopje ‘gemeenten’. In werkelijkheid zit een deel van dit verlies bij
commerciële exploitanten, net als bij zwembaden. Maar uiteindelijk zullen deze exploitanten zich melden
bij de (gemeentelijke) overheid voor compensatie van het omzetverlies, omdat normaal gesproken
reserves bij dit soort voorzieningen niet of nauwelijks aanwezig zijn. 9

De tegemoetkoming voor het kwijtschelden van de huur aan verenigingen (TVS) ontvangen gemeenten op
een later moment10, terwijl ze de inkomsten vanuit de huren al eerder zijn misgelopen. Hierdoor teren
gemeenten tijdelijk wat in op de sportbegroting, wat ook uit een aanvullende uitvraag11 van het CBS naar
de lasten en baten van gemeenten naar voren komt. Gemeenten lopen tot en met juni 2020 naar eigen
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inschatting zo’n 26 miljoen euro aan baten mis voor sportaccommodaties, voor sport in totaal is er 27,6
miljoen euro aan niet-gerealiseerde baten (tabel 9.1). In dezelfde periode realiseerden gemeenten zo’n
3,5 miljoen euro aan meerbaten. Hierdoor komt de netto verandering in de baten van gemeenten voor
sport als gevolg van de coronacrisis tot en met juni 2020 uit op een daling van 24,1 miljoen euro.
Naast de baten zijn ook de lasten van gemeenten voor sport beïnvloed door de coronacrisis. De meerlasten
tot en met juni 2020 bedroegen in totaal voor de sport 7,5 miljoen euro en de niet-gerealiseerde lasten
1,4 miljoen euro. Netto namen de lasten over deze periode met 6,1 miljoen euro toe.
Door de toename van de lasten en afname van de baten van gemeenten voor sport zagen gemeenten de
netto lasten voor sport tot en met juni 2020 toenemen met zo’n 30,2 miljoen euro. Op een later moment
komt hier de tegemoetkoming vanuit de TVS bij om de misgelopen huurinkomsten te compenseren, maar
op de korte termijn merken gemeenten het effect van de coronacrisis in hun financiële positie.

Binnen de onderzoekswereld is er momenteel veel aandacht voor corona gerelateerde onderwerpen. Zo
loopt via ZonMw het nodige aan covid-19 projecten. Onder deze projecten zijn er projecten gericht op de
thematiek sport en corona. De onderzoeken zijn deels fundamenteel van aard, maar deels ook
praktijkgeoriënteerd, om organisaties in hun dagelijkse activiteiten en bedrijfsvoering met (onderbouwde)
kennis te ondersteunen in de omgang met het coronavirus.
In Bijlage 5 wordt in tabel B5.1 een overzicht gegeven van de stand van zaken op 10 november 2020 van
de onderzoeksprojecten mogelijk gemaakt door ZonMW.
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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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