Financiële gevolgen van de
coronamaatregelen voor de sportsector

Een selectie uit de monitor Sport en corona II – De
gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector.

Peter van Eldert

Dit document bevat het hoofdstuk ‘De financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector’
uit de monitor Sport en corona – De gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector. Dit losse
hoofdstuk is geschikt voor wie specifiek geïnteresseerd is in de financiële gevolgen van de
coronamaatregelen voor de Nederlandse sport. Dit document is geen zelfstandige rapportage, maar een
selectie uit de monitor Sport en corona, 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
De uitbraak van het coronavirus blijft de Nederlandse economie in zijn greep houden. Al is het economisch
beeld half oktober minder negatief, de Nederlandse economie bevindt zich volgens het CBS nog steeds
diep in een fase van laagconjunctuur. 1 De nieuwe maatregelen aangekondigd in oktober 2020 zullen fors
op de Nederlandse economie drukken en daarmee op de sportsector. De sportsector is op veel punten
beperkt in de mogelijkheden om de dagelijkse activiteiten te organiseren.
En de sportsector heeft al de nodige schade geleden. In de eerste monitor Sport en corona2 werd de totale
schade voor de sportsector tot 1 augustus geraamd op zo’n 0,4 tot 0,6 miljard euro. Vervolgens is na 1
augustus niet teruggegaan naar een situatie zoals voor de uitbraak van het coronavirus. Enkele
maatregelen zijn in de zomer versoepeld, maar de resterende beperkingen zorgden ervoor dat de sport
niet op volle toeren kon draaien. Met het opkomen van de tweede golf zijn de verwachtingen voor de
toekomst negatiever geworden.
In deze tweede monitor Sport en corona geven we een actualisatie van de financiële gevolgen van de
coronamaatregelen voor de sportsector. Hierbij proberen we, voor zo ver mogelijk, de netto schade voor
de sportsector voor het gehele jaar 2020 in kaart te brengen. We hanteren dezelfde definitie voor schade
als in de eerste monitor Sport en corona:
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑠𝑐ℎ𝑎𝑑𝑒 = 𝑂𝑚𝑧𝑒𝑡𝑑𝑒𝑟𝑣𝑖𝑛𝑔 − 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 − 𝑇𝑒𝑔𝑒𝑚𝑜𝑒𝑡𝑘𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛 𝑢𝑖𝑡 𝑠𝑡𝑒𝑢𝑛𝑚𝑎𝑎𝑡𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙𝑒𝑛

Verder gaan we in op de ontwikkeling van de financiële stromen binnen de sport en hoe de bedrijvigheid
in de sport in het najaar van 2020 ervoor staat.

In de eerste monitor Sport en corona is een basis gelegd voor de monitoring van de effecten van de
coronamaatregelen op de financiële stromen naar en in de sportsector. Voor deze monitoring is het
Brancherapport Sport van KPMG3 als startpunt gebruikt. Het resulterende model in de eerste monitor Sport
en corona gaf de situatie weer van vlak na de eerste golf, een periode waarin de sport de deuren weer
kon openen. Samengevat ontstonden de financiële problemen vooral bij consumenten en private partijen.
De bijdragen vanuit de verschillende overheden aan de sport bleven naar verwachting vooralsnog
grotendeels in stand.
Na de eerste monitor Sport en corona zijn we de zomer ingegaan met de nodige versoepelingen van
maatregelen. De meeste sporten konden de sportactiviteiten grotendeels hervatten en de sportkantines
konden weer open. De basisregels, met onder andere de anderhalve meter regel, bleven wel van kracht,

Monitor Sport en corona. De gevolgen van coronamaatregelen voor
de sportsector.
Brancherapport Sport

Monitor Sport en corona II | Mulier Instituut

3

net als beperkingen op groepsgrootte. Hierdoor draaide de sport niet op volle toeren, zoals het
voorafgaand aan de coronacrisis deed. De versoepelingen van de maatregelen zorgden er wel voor dat de
druk op de sportsector wat minder werd.
Dit had effect op de financiële stromen binnen de Nederlandse breedtesport. Met name bij de
sportverenigingen werd het beeld positiever. Waar de contributies in juni 2020 nog relatief onzeker
waren, leken deze eind augustus 2020 redelijk stabiel te blijven. De competitie kon in veel sporten
starten en trainingen vonden weer doorgang. Verder konden de sportkantines in de zomer open, met
inachtneming van de anderhalve meter regel. Hierdoor konden sportverenigingen weer wat inkomsten
genereren uit de sportkantine. Dit was nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. Tot slot zorgde het
herstarten van de sportverenigingen deze zomer ervoor dat de huur die verenigingen betalen voor het
gebruik van commercieel geëxploiteerde sportaccommodaties, zoals zwembaden, stabieler werd.
De nieuwe beperkende maatregelen, die vanaf 14 oktober en 4 november 2020 gelden, werpen de sport
grotendeels weer terug naar de situatie van juni 2020. Zoals weergegeven in figuur 9.1 is de verwachting
dat de financiële stromen op een vergelijkbare manier al dan niet onder druk staan in de komende
periode. Hierin blijven vooralsnog de stromen van overheden richting de sport intact, maar in de toekomst
kunnen bezuinigingen ook deze stromen onder druk zetten.
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Gemeenten hebben een groot aandeel in de financiële stromen naar de sport, zoals uit figuur 9.1 naar
voren komt. Zo bedroegen de netto uitgaven van gemeenten voor sport in 2018 bijna 1,1 miljard euro. 4
Naar verwachting blijft de bijdrage vanuit gemeenten voor 2020 in stand. Sterker nog, gemeenten gaven
aan in het begin van de coronacrisis nog meer uit aan de sport door de mogelijkheid om de huren voor
sportverenigingen kwijt te schelden (zie ook paragraaf 8.4). Hiermee liepen gemeenten inkomsten mis,
maar voor deze misgelopen inkomsten konden gemeenten tot 11 oktober via de TVS regeling 5 een
tegemoetkoming van het Rijk aanvragen.

De bedrijvigheid in de sportsector is na de uitbraak van het coronavirus onder druk komen te staan. Uit de
Conjunctuurenquête van het CBS kwam al naar voren dat vlak na de uitbraak van het coronavirus de
meeste ondernemers in de sector Cultuur, sport en recreatie vreesden voor het voortbestaan van het
bedrijf. Begin juli leek weer licht te gloren aan het einde van de tunnel. Waar aan het begin van april 59
procent van de ondernemers in de sector Cultuur, sport en recreatie verwachtte nog maximaal zes
maanden de continuïteit van het bedrijf te kunnen garanderen, lag dit aandeel begin juli op slechts 10
procent (figuur 9.2). Ook in augustus, september en oktober leken de ondernemers relatief positief
gestemd over het voortbestaan van het bedrijf bij aanhouden van de coronacrisis. Meer dan de helft van
de ondernemers in de sector Cultuur, sport en recreatie geeft in september aan de continuïteit te kunnen
garanderen voor meer dan twaalf maanden.
De bovenstaande beschrijving gaat in op de ervaring van ondernemers in de overkoepelende sector
Cultuur, sport en recreatie. Binnen deze sector valt de specifiekere sector Sport en recreatie. De
resultaten vanuit de Conjunctuurenquête van het CBS zijn niet voor alle maanden uitgesplitst naar dit
sectorniveau. In de maanden waarvoor dit wel gedaan is schetsen de ondernemers in de sector sport en
recreatie een vergelijkbaar beeld als de ondernemers in de overkoepelende sector (figuur 9.2).

Monitor sportuitgaven gemeenten 2018
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De omzet van bedrijven in de sector Sport (SBI 931 Sport) kreeg volgens de ondernemers vanaf het begin
van de coronacrisis gelijk te maken met een krimp. Bijna zeven op de tien ondernemers (69%) gaven in het
tweede kwartaal van 2020 aan dat de omzet is afgenomen in de drie voorafgaande maanden (figuur 9.3).
Daarbij gaf geen enkele ondernemer aan dat omzet is deze periode steeg. Een kwartaal later (3e kwartaal
2020) geven nog meer ondernemers aan dat de omzet in de drie voorafgaande maanden (april, mei en
juni) is afgenomen (82%). Wel zijn er inmiddels ook weer bedrijven die de omzet zien stijgen, al blijft het
aandeel bedrijven met 6 procent laag. De stijging in het aandeel bedrijven dat de omzet zag stijgen in de
drie voorafgaande maanden zet zich begin kwartaal vier verder door. Ruim 35 procent van de
ondernemers zag een stijging in de omzet in de drie voorafgaande maanden. Het aandeel bedrijven met
een daling van de omzet is inmiddels flink gedaald naar 40 procent. Hiermee lijkt de omzetontwikkeling
aan het begin van het vierde kwartaal voorzichtig weer de goede kant op te gaan.
De personeelssterkte (het aantal werknemers) in de sector Sport is volgens meer bedrijven
afgenomen dan toegenomen sinds de uitbraak van het coronavirus. Deze afname is wel pas sinds de
meting in het derde kwartaal zichtbaar, 40 procent van de ondernemers geeft aan een afname van de
personeelssterkte te ervaren. Dit laat zien dat het personeelbestand later het effect van een crisis voelt
dan de omzet. Een daling in de omzet leidt niet gelijk tot ontslagen, maar als de daling aanhoudt en
bedrijven hierdoor in financiële problemen komen, leidt dit op de lange termijn wel tot ontslagen. Het
vierde kwartaal geeft een vergelijkbaar beeld als het derde kwartaal met betrekking tot de
personeelssterkte. Wel lijkt het aandeel bedrijven met een daling in de personeelssterkte iets af te
nemen.
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Aan het begin van het tweede kwartaal (april) van 2020 verwachtten bijna negen op de tien ondernemers
in de sector Sport (SBI 931 Sport) dat de omzet zou afnemen in de drie daaropvolgende maanden (figuur
9.4). Deze verwachtingen werden waarschijnlijk mede gestuurd door de ervaren afname in de drie
voorafgaande maanden zoals uit figuur 9.3 naar voren kwam. De personeelssterkte zou volgens 43 procent
van de ondernemers in het tweede kwartaal afnemen. Overigens verwachtte geen enkele ondernemer een
stijging in zowel de omzet als de personeelssterkte. Drie maanden later, aan het begin van het derde
kwartaal van 2020, zijn de verwachtingen aanmerkelijk positiever. Hoewel in de drie voorafgaande
maanden bij 82 procent van de ondernemers de omzet al afnam (figuur 9.3), verwacht 40 procent dat ook
in de volgende drie maanden een krimp van de omzet zal plaatsvinden (figuur 9.4). Een vergelijkbaar
aandeel ondernemers verwacht daarentegen een stijging in de omzet. Voor de personeelssterkte verwacht
een op de zeven ondernemers een stijging en het grootste deel (61%) dat de personeelssterkte de
komende drie maanden gelijk zal blijven. Deze positievere verwachting slaat echter in het vierde kwartaal
weer om. Mogelijk mede gestuurd door de verscherping van de coronamaatregelen midden oktober stijgt
voor zowel de omzet als de personeelssterkte het aandeel bedrijven dat in de komende drie maanden een
daling verwacht. Ondernemers leken na de zomer dus relatief positief vooruit te kijken, maar het beeld
richting de winter wordt nu minder rooskleurig voorzien.
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Meer dan drie kwart (78%; figuur 9.5) van de ondernemers in de sector Cultuur, sport en recreatie geeft
aan dat het bedrijfsresultaat over het eerste halfjaar van 2020 negatief zal uitkomen (een verlies). Hoe
groot deze verliezen zijn komt uit de gepresenteerde cijfers niet naar voren maar dat de sector hard
geraakt wordt is duidelijk. Zeker als dit vergeleken wordt met andere sectoren. In de horecasector (SBI I
Horeca) geeft een vergelijkbaar aandeel (77%; niet in figuur) ondernemers aan verlies te lijden over het
eerste halfjaar, maar in de overige sectoren ligt dit aandeel aanmerkelijk lager. Landelijk ligt dit aandeel
slechts op 27 procent (niet in figuur).

Ondanks de eerder genoemde financiële tegenslagen voor bedrijven in de sportsector en angst voor het
voortbestaan, heeft de uitbraak van het coronavirus tot op heden nog niet geleid tot een stijging in het
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aantal faillissementen in de sportsector (figuur 9.6). Sterker nog, in augustus meldde het CBS zelfs het
laagste aantal faillissementen op landelijk niveau in de afgelopen 21 jaar. 6

Bedrijven in Nederland en specifiek in de sportsector lijken dus vooralsnog niet gelijk om te vallen als
gevolg van de coronacrisis. Dit betekent niet dat alle banen behouden blijven. Het landelijke
werkloosheidspercentage is sinds de uitbraak van het coronavirus enorm gestegen (figuur 9.7). Sinds begin
2014 daalde het aantal werklozen, maar sinds maart 2020 is het aantal werklozen in Nederland met 140
duizend gestegen (niet in figuur). Dit vertaalt zich in september 2020 tot een werkloosheidspercentage
(werkloze beroepsbevolking7 als percentage van de totale beroepsbevolking) van 4,4 procent (figuur 9.7).
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Doordat in de definitie van werkloosheid ook de factor meespeelt dat iemand werkzoekend moet zijn om
als werkloze gezien te worden, hoeft een stijgen van het werkloosheidspercentage niet per definitie eenop-een door te vertalen in een daling in het aantal werkzame personen. Desondanks ligt het wel in de lijn
der verwachting dat het aantal werkzame personen terugloopt als de werkloosheid stijgt. Vooralsnog komt
dit beperkt naar voren uit de cijfers, mede omdat cijfers voor het derde kwartaal van 2020 nog
ontbreken. Wel lijkt zowel het aantal werkenden met een sportberoep 8 als het totaal aantal werkenden in
Nederland licht te dalen in het tweede kwartaal van 2020 (figuur 9.9). In dit tweede kwartaal van 2020
hebben zo’n 43 duizend mensen een sportberoep.
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Naast de stijging van de werkloosheid en de lichte daling in het aantal werkenden, blijken ook de
openstaande vacatures negatief beïnvloed te worden door de coronacrisis. De vacaturegraad, aantal
openstaande vacatures per duizend banen, is voor zowel de sector Cultuur, sport en recreatie, als
Nederland als geheel afgenomen (figuur 9.10).
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In verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis heeft de overheid een aantal steunmaatregelen
doorgevoerd of voorbereid. Het voornaamste doel van deze steunmaatregelen is om banen en inkomens te
beschermen. Zoals in paragrafen 9.1 en 9.2 naar voren kwam zijn deze flink onder druk komen te staan
door de coronacrisis, dus in veel sectoren zijn de steunmaatregelen hard nodig.
In bijlage 2 wordt een overzicht en uitgebreide beschrijving gegeven van de steunmaatregelen die
relevant zijn voor de sportsector. Dit overzicht omvat generieke steunmaatregelen (steunmaatregelen die
naast de sport ook voor andere sectoren gelden), en steunmaatregelen die specifiek voor de sport
getroffen zijn.

De generieke steunmaatregelen waarvoor bedrijven en individuen (in het geval van de Tozo) binnen de
sportsector in aanmerking komen zijn:
• Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
• Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)
• Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)
• Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)
Daarnaast zijn verschillende belastingmaatregelen, garantie- en kredietregeling opgesteld. In deze
paragraaf worden de maatregelen kort beschreven en indien beschikbaar worden relevante gegevens
gepresenteerd.

De NOW is in het leven geroepen als tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van
de coronacrisis een omzetverlies verwachten. Bedrijven in de sportsector komen in aanmerking voor de
NOW regeling. In de eerste twee perioden van de NOW (NOW 1.0 en NOW 2.0) lag het minimale
omzetverlies die als voorwaarde werd gesteld bij de regeling op 20 procent over een periode van drie
maanden. In de NOW 3.0 stijgt dit percentage naar minimaal 30 procent in het tweede subsidieblok van de
NOW 3.0. Daarnaast zijn er nog enkele andere punten gewijzigd in de NOW regeling, zoals de
ontslagboete. Deze wijzigingen zijn terug te lezen in bijlage 2.
De NOW 1.0 gold voor de periode maart, april en mei 2020 en was tot 5 juni 2020 aan te vragen. Op 10 juli
2020 publiceerde het UWV vervolgens een register met een aantal gegevens van de bedrijven die een
voorschot hebben ontvangen in het kader van de NOW 1.0.9 Het CBS zoomt in een aanvullende tabel
specifiek in op de bedrijven in de sport die gebruikmaken van de NOW 1.0. In totaal vroegen 4.280
bedrijven in de sportsector een NOW 1.0 subsidie aan (tabel 9.2). Dit houdt in dat zo’n 12 procent van de
bedrijven in de sportsector een aanvraag heeft gedaan. Hiermee lag het aandeel dat een aanvraag deed
hoger dan het landelijke aandeel. In totaal werd 151 miljoen euro uitgekeerd aan NOW 1.0 subsidies aan
bedrijven in de sport. In bijlage 2 (tabel B2.3) staat een overzicht van de aanvragen per SBI code. Vanaf
woensdag 7 oktober kunnen werkgevers overigens een aanvraag indienen voor de definitieve
subsidievaststelling. Op basis van het feitelijke omzetverlies wordt gekeken of er nog een nabetaling of
terugvordering moet plaatsvinden. De in tabel 9.2 gepresenteerde cijfers kunnen kortom nog veranderen.
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De NOW 2.0 gold van 1 juni tot 1 oktober 2020 en aanvragen konden tot en met 31 augustus geplaatst
worden. Volgens cijfers van het CBS is er minder gebruik gemaakt van de NOW 2.0 dan de NOW 1.0 (tabel
9.3). Binnen de sportsector maakten 1.910 bedrijven gebruik van de NOW 2.0 (5% van de bedrijven). In
totaal werd daarmee 71 miljoen euro steun ontvangen binnen de sport vanuit de NOW 2.0 regeling. In
bijlage 2 (tabel B2.4) staat een overzicht van de aanvragen per SBI code.
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De NOW 3.0 is sinds 1 oktober van kracht en loopt, over drie subsidieblokken van drie maanden, tot en
met 30 juni 2021. Cijfers over de NOW 3.0 zullen in een latere monitor Sport en corona worden
opgenomen indien beschikbaar.

De TOGS was een eenmalige tegemoetkoming voor specifieke groepen ondernemers 10, waaronder
ondernemers in de sportsector, die door de coronamaatregelen werden getroffen. Bij een omzetverlies
van minimaal 4.000 euro over de periode 16 maart tot en met 15 juni 2020 en over dezelfde periode ten
minste 4.000 euro aan vaste lasten kregen de ondernemers een tegemoetkoming van 4.000 euro. In totaal
werden 16.455 aanvragen toegekend aan ondernemers binnen de sportsector (tabel 9.4). Hiermee
ontvingen de organisaties in de sportsector in totaal 65,8 miljoen euro aan uitbetaalde TOGS subsidies. In
bijlage 2 (tabel B2.5) staat een overzicht van de aanvragen per SBI code.

Om mkb-bedrijven en zzp’ers te helpen bij het betalen van (een deel) van hun vaste lasten is de TVL
regeling in het leven geroepen. De tegemoetkoming van minimaal 1.000 euro en maximaal 50.000 euro is
voor bedrijven die meer dan 30 procent van hun omzet hebben verloren in de periode juni, juli, augustus
en september 2020 door de coronacrisis. Dezelfde getroffen sectoren uit de TOGS-regeling komen in
aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Met de regeling wordt maximaal 50 procent van
de vaste lasten vergoed. Voor de berekening van de subsidie wordt de volgende formule gehanteerd:
𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒 𝑜𝑚𝑧𝑒𝑡 ∗ 𝑂𝑚𝑧𝑒𝑡𝑣𝑒𝑟𝑙𝑖𝑒𝑠 𝑖𝑛 % ∗ 𝐴𝑎𝑛𝑑𝑒𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑠𝑡𝑒 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑖𝑛 % ∗ 50% = 𝐻𝑜𝑜𝑔𝑡𝑒 𝑇𝑉𝐿 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑒
Deze eerste ronde van de TVL (TVL-1) was tot en met 30 oktober 2020 aan te vragen en gold dus over de
periode juni tot en met september 2020. Inmiddels is de TVL verlengd tot en met 30 juni 2021. In deze
TVL-2 is voor drie subsidieblokken van ieder drie maanden de tegemoetkoming aan te vragen.
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In totaal zijn er voor de TVL-1 2.922 aanvragen toegekend aan bedrijven binnen de sportsector (tabel 9.5).
Deze aanvragen komen overeen met zo’n 27 miljoen euro aan toegekende steun vanuit de TVL-1 regeling.
Naast de toegekende aanvragen zijn nog 173 aanvragen in behandeling (niet in tabel). In bijlage 2 (tabel
B2.6) staat een overzicht van de aanvragen per SBI code.

Om zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen komen te
ondersteunen, is de Tozo-regeling opgesteld. Zelfstandig ondernemers die doorgaans werkzaam zijn in de
sportsector kwamen hiervoor in aanmerking. De regeling biedt een inkomensondersteuning tot het sociaal
minimum, steeds over periodes van een aantal maanden. De Tozo is inmiddels vier keer verlengd. Tozo 1
liep van maart tot en mei 2020 en was aan te vragen tot en met 31 mei 2020. Tozo 2 had betrekking over
de periode juni tot en met september 2020 en was tot en met 30 september 2020 aan te vragen. Tozo 3 en
Tozo 4 zullen vervolgens de periode 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021 in twee delen voor hun
rekening nemen.
De beschikbare data laten het niet toe een uitsplitsing te maken van uitkeringen van de Tozo-regeling
voor de sportsector.

Bedrijven in de sportsector kunnen gebruik maken van verschillende belasting-, garantie- en
kredietregelingen (zie bijlage 1). De effecten van deze regelingen zullen niet voor elke regeling even
makkelijk te kwantificeren zijn.

Naast de generieke steunmaatregelen hebben verschillende organisaties ook specifieke maatregelen
aangekondigd voor de sport (bijlage 2).
Op 18 mei 2020 kondigde het ministerie van VWS aan 110 miljoen beschikbaar te stellen voor
sportverenigingen. Deze steunmaatregel was vooral bedoeld om de huisvestingskosten voor verenigingen
zoveel mogelijk kwijt te schelden. Van de 110 miljoen zou 90 miljoen ten goede komen van verenigingen
die huren bij de gemeenten. Gemeenten konden voor de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 de huren
kwijtschelden en zouden hier later voor gecompenseerd worden. De overige 20 miljoen was bedoeld voor
sportverenigingen met een eigen accommodatie.
Inmiddels is dit steunpakket van VWS verwerkt in twee regelingen:
• Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS)
• Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO)
Nu sinds de persconferentie van 13 oktober 2020 nieuwe coronamaatregelen van kracht zijn, heeft het
kabinet aangekondigd het sportspecifieke pakket aan te passen en opnieuw open te stellen voor de
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periode 1 oktober tot en met 31 december 2020. 11 De uitvoering van dit nieuwe pakket zal erop gericht
zijn om de nieuw ontstane financiële schade van amateursportverenigingen te compenseren. Het
beschikbare budget voor de TVS en TASO is, zoals later in dit hoofdstuk naar voren komt, niet geheel
opgegaan. Het kabinet zet deze onderbesteding uit de TVS en TASO in om het nieuwe sportspecifieke
pakket te financieren, wat overeenkomt met 60 miljoen euro.

De TVS is een uitwerking van de 90 miljoen die ingezet zou worden om de huisvestingskosten voor
verenigingen zoveel mogelijk kwijt te schelden. Gemeenten, sportbedrijven of particuliere verhuurders
konden tot 14 oktober 2020 een tegemoetkoming aanvragen voor de in de periode van 1 maart 2020 tot 1
juni 2020 misgelopen huurinkomsten als gevolg van de kwijtschelding van de huren voor
sportverenigingen. Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt in aanmerking voor een
tegemoetkoming indien de huur ten laste van de amateursportorganisatie daadwerkelijk is
kwijtgescholden gedurende de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020. Daarnaast kan slechts eenmaal
gebruikt gemaakt worden van deze regeling.
De TVS is inmiddels afgesloten maar de aanvragen zijn nog niet uitbetaald. Definitieve aantallen
aanvragen of uitbetaalde bedragen zijn daarom nog niet beschikbaar. Wel kan er een voorlopige stand van
zaken gegeven worden over de aanvragen, met voorlopige bedragen. In totaal is een bedrag van 47,1
miljoen euro aangevraagd voor de TVS, verdeeld over 1.285 aanvragen (tabel 9.6). Hiermee is iets meer
dan de helft van het beschikbare budget daadwerkelijk aangevraagd (53%; niet in tabel). Meer dan de
helft van het aangevraagde bedrag werd door gemeenten aangevraagd (€26,6 miljoen, 56%). De meeste
aanvragen kwamen vanuit particuliere verhuurders, in totaal 676 aanvragen (53% van het totale aantal
aanvragen).

De TASO is met name bedoeld voor sportverenigingen die niet (voldoende) gebruik kunnen maken van de
reeds getroffen generieke steunmaatregelen, zoals de NOW. Voor veel sportverenigingen bleek het
namelijk niet mogelijk om te voldoen aan de voorwaarden uit de regelingen of bleek de financiële
tegemoetkoming onvoldoende om de sportverenigingen te helpen. Twee groepen kwamen in aanmerking
voor de regeling:
• Groep 1: Sportverenigingen met of zonder een sportaccommodatie in eigendom en doorlopende
lasten van meer dan € 500 en minder dan € 4.000 in een van de periodes.
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•

Groep 2: Sportverenigingen met een sportaccommodaties in eigendom en doorlopende lasten van
ten minste € 8.000 in een van de periodes, na aftrek van een ontvangen tegemoetkoming op grond
van de TOGS of TVL.

De vergoeding binnen de TASO is voor sportverenigingen in categorie A maximaal € 7.000, verdeeld over
twee perioden (maximaal € 3.500 per periode). Voor sportverenigingen in categorie B is de vergoeding
maximaal € 12.000, wederom verdeeld over twee perioden (maximaal €6.000 per periode). In totaal is €
44,5 miljoen beschikbaar.
De TASO kon tot 11 oktober 2020 aangevraagd worden. In totaal zijn 4.361 aanvragen gedaan voor in
totaal zo’n 25,3 miljoen euro (tabel 9.7). Ruim de helft van het beschikbare budget is hiermee
aangeroepen (57%; niet in tabel). Met name voetbal (€ 10,7 miljoen), tennis (€4 ,2 miljoen) en andere
veldsport in teamverband (SBI code 93.12.2; € 2,8 miljoen) hadden een groot aandeel in het aangevraagde
bedrag van de TASO. Dit is niet vreemd aangezien sportverenigingen binnen deze sporttakken vaker over
een eigen sportaccommodatie beschikken, daarmee onder groep 2 vallen en het in deze groep om de
grotere bedragen gaat.

Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) kan met ingang van 1 mei borgstellingen verstrekken voor
zogenoemde noodkredieten. Dat zijn leningen die specifiek bedoeld zijn voor het opvangen van de
financiële schade die sportorganisaties hebben geleden als gevolg van de sluiting van de sportclubs als
maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus. Verenigingen kunnen hiermee leningen aanvragen
van de bank, waarbij SWS borg staat.
Een navraag bij SWS leert dat tot nu toe slechts twee borgstellingen voor noodkredieten zijn verleend. Dit
geeft een voorzichtige indicatie dat sportverenigingen voorlopig nog niet te kampen hebben met
liquiditeitsproblemen. De mogelijkheid tot borgstelling bij SWS blijft openstaan.

Ten tijde van het opstellen van deze tweede monitor Sport en corona vindt overleg plaats tussen
betrokkenen (gemeenten, exploitanten) en de ministeries van VWS en Financiën over een
compensatieregeling voor zwembaden en ijsbanen. Bij beide typen accommodaties is er een grote
verscheidenheid van exploitatievormen, variërend van exploitatie door de gemeente tot exploitatie door
sportondernemers. Wel is het zo dat ook bij de exploitatie door sportondernemers gemeenten hier bijna
altijd aan bijdragen door een exploitatiesubsidie.

Net zoals in de eerste monitor Sport en Corona sluiten we dit hoofdstuk af met een schatting van de
financiële schade voor de sport als gevolg van de coronacrisis. Hiervoor hanteren we weer de volgende
berekening voor netto schade:
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑠𝑐ℎ𝑎𝑑𝑒 = 𝑂𝑚𝑧𝑒𝑡𝑑𝑒𝑟𝑣𝑖𝑛𝑔 − 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 − 𝑇𝑒𝑔𝑒𝑚𝑜𝑒𝑡𝑘𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛 𝑢𝑖𝑡 𝑠𝑡𝑒𝑢𝑛𝑚𝑎𝑎𝑡𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙𝑒𝑛
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De schatting van de omzetderving voor de sportsector tot 1 augustus 2020 kwam in de eerste monitor
Sport en corona uit op 1,5 miljard euro. Over dezelfde periode zou de kostenbesparing naar schatting
tussen de 423 en 556 miljoen euro liggen en naar schatting zou de sport tussen de 339 en 470 miljoen euro
aan steunmaatregelen ontvangen. De resulterende directe schade schatten we daarmee destijds in als
liggend tussen 0,4 en 0,6 miljard euro. Dit was een (in)schatting op basis van de beschikbare kennis eind
juni 2020. De daadwerkelijke schade voor de sport als gevolg van de coronacrisis wordt pas op een later
moment zichtbaar.
Inmiddels zijn we enkele maanden verder en maken we opnieuw de balans op. Op veel punten moeten we
dit nog steeds doen op basis van schattingen maar op een aantal punten kunnen al gerealiseerde bedragen
worden opgenomen, met name bij de steunmaatregelen.

Tabel 9.8 vat, op basis van de bevindingen in voorgaande hoofdstukken, onze schatting van het
omzetverlies en de kostenbesparing voor de breedtesport samen.

In hoofdstuk 3 van deze rapportage hebben we een schatting gemaakt van de omzetderving voor
sportverenigingen voor het hele jaar 2020. Gemiddeld verwachten verenigingen voor het kalenderjaar
2020 een omzetderving van 19 procent van hun begrote omzet voor 2020. Om vervolgens een totaal
schatting te maken voor alle verenigingen, is dit percentage op de totale jaarlijkse baten van de
sportclubs (1,21 miljard euro; CBS Statline) volgens cijfers van het CBS gelegd. Deze schatting komt uit op
een omzetderving van 230 miljoen euro voor heel 2020 (tabel 9.8). Daarnaast verwachten
sportverenigingen te kunnen bezuinigen op de kosten, gemiddeld 10 procent. Doorgerekend op de totale
lasten voor sportclubs volgens het CBS komt de kostenbesparing in 2020 dan uit op zo’n 121 miljoen euro.
De omzetderving komt aanmerkelijk lager uit dan de schatting die in de eerste monitor Sport en
corona voor verenigingen tot 1 augustus 2020 naar voren kwam. Destijds schatten we de omzetderving op
zo’n 339 miljoen euro. Daarbij plaatsten we echter ook de kanttekening dat de geschatte
inkomstenderving naar verwachting de maximale omzetderving zou zijn. De schatting uit de eerste
monitor kwam namelijk voort uit een peiling onder sportverenigingen van begin april. Het was het
hoogtepunt van de eerste golf en veel was nog onduidelijk waardoor het lastig was voor verenigingen om
in te schatten wat de financiële gevolgen zouden zijn. Daarbij was er door de onzekerheid over de
toekomst misschien zelfs wat paniek onder de verenigingen over wat de komende maanden zouden
brengen. De huidige schatting is gebaseerd op een peiling van begin oktober. Hierdoor kunnen
verenigingen terugkijken naar de periode voor oktober en mogelijk een realistischere schatting maken.
Daarnaast heeft men in de eerste golf gezien wat het effect van het tijdelijk sluiten van de sport is.
Hierdoor kunnen verenigingen mogelijk ook beter het effect van de nieuwe maatregelen inschatten.
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In hoofdstuk 4 wordt op basis van cijfers van het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) een
schatting gemaakt van de omzetderving en kostenbesparing voor sportondernemers over heel 2020. In
totaal voor de gehele groep sportondernemers komt de omzetderving in 2020 uit op 1,2 miljard euro
(tabel 9.8). Vergeleken met de omzetcijfers uit 2019 is dat een omzetderving van zo’n 32 procent. Met
name fitnesscentra en yogacentra hebben een flink aandeel in de absolute omzetderving. Procentueel
gezien valt de omzetderving echter voor andere groepen sportondernemers hoger uit, zoals voor
buitensportbedrijven en budosportscholen. Aan de ene kant zijn er meer sportondernemers dan die
vertegenwoordigd door de POS, en zou het omzetverlies groter kunnen zijn dan 1,2 miljard euro. Aan de
andere kant gaan we er vanuit dat het omzetverlies geschat op basis van de POS-cijfers een maximum is.
Beide afwegende rekenen we nu verder met een omzetverlies van 1,2 miljard euro bij de
sportondernemers.
De kostenbesparing voor 2020 komt onder de sportondernemers uit op 194 miljoen euro. Ten
opzichte van de omzet van 2019 is dat 5 procent.
De schattingen van het omzetverlies en de te bereiken kostenbesparingen zijn hoger dan die voor
de periode tot 1 augustus, gepresenteerd in de eerste monitor Sport en corona. Die waren 815 miljoen
omzetverlies en respectievelijk 122-204 miljoen aan kostenbesparingen. Het omzetverlies wordt ruwweg
de helft hoger ingeschat, hetgeen voor de hand ligt omdat de periode waarin de maatregelen gelden
verdubbelt. Dat het omzetverlies dan niet ook verdubbelt kan grotendeels worden verklaard door het feit
dat iets eerder dan oorspronkelijk verwacht de sportondernemers hun deuren weer konden openen, en
vooral doordat een aantal grote branches, zoals golf en fitness, in de tweede golf minder hard worden
getroffen dan in de eerste golf, toen werkelijk alles geheel stillag.

In hoofdstuk 8 zijn we ingegaan op de rol van gemeenten bij de ondersteuning van de sport. Wij gaan er
voor 2020 vanuit dat de gemeenten de begrote directe en indirecte subsidies aan de sport verstrekken,
hetgeen de groene pijlen in de diverse figuren van de financiële stromen in de sport verklaart. Bij
zwembaden en ijsbanen speelt dat gemeenten deels zelf exploitant zijn, of bijdragen aan de exploitatie
door middel van een exploitatiesubsidie. Omdat de ‘normale’ exploitatie bijna nooit in de zwarte cijfers
komt als er geen gemeentelijke exploitatiesubsidie is, beschikken zwembaden en ijsbanen normaal
gesproken niet over buffers van enige omvang. Zwembaden en ijsbanen zullen daarom voor het deel van
het omzetverlies dat ze niet kunnen compenseren met de beschikbare steunmaatregelen, kijken naar de
overheid voor compensatie. In hoofdstuk 4 is te vinden dat het bij ‘commerciële zwembaden’ gaat om een
omzetverlies van 90 miljoen euro en een verwachte kostenbesparing van 5 miljoen euro voor zwembaden.
Bij gemeenten verwachten we, zoals beschreven in hoofdstuk 8, een omzetverlies van 50 miljoen voor
zwembaden en 3 miljoen kostenbesparing. Voor de ijsbanen zijn we uitgegaan van 4 miljoen omzetverlies
en geen kostenbesparingsmogelijkheden. In totaal zorgt dit voor een omzetderving van 54 miljoen euro en
een kostenbesparing van 3 miljoen euro (tabel 9.8).
In de eerste monitor Sport en corona was dit omzetverlies bij gemeenten voor zwembaden en
ijsbanen nog niet in beeld.

Voor sportbonden is in hoofdstuk 8 op basis van twee bondensurveys van NOC*NSF een inschatting gemaakt
van de omzetderving en kostenbesparing. Naar schatting lopen sportbonden zo’n 19 procent van de
inkomsten in 2020 mis als gevolg van de coronamaatregelen. Dit komt overeen met een omzetderving van
66,1 miljoen euro (tabel 9.8). De kostenbesparing in 2020 bedraagt volgens de bonden zo’n 25 tot 35
miljoen euro. Beide bedragen liggen iets hoger dan de schattingen in de eerste monitor Sport en corona
voor de periode tot 1 augustus. Die waren 56 miljoen omzetverlies en 28 miljoen aan besparingen.
Zowel de omzetderving als de kostenbesparing is gebaseerd op een groep van 58 sportbonden. De
inkomsten van de overige bonden zijn hierin niet meegenomen waardoor de bovenstaande schatting een
minimum zal zijn. Maar aangezien de ontbrekende sportbonden relatief klein zijn zal de omzetderving en
kostenbesparing niet veel hoger zijn dan de gepresenteerde schatting.
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In tabel 9.9 wordt onze schatting van het omzetverlies en de kostenbesparing voor betaald voetbal en
sportevenementen samengevat, wederom op basis van de bevindingen in voorgaande hoofdstukken.

In de eerste monitor Sport en corona schatten we de omzetderving tot 1 augustus op 96 miljoen euro en te
bereiken kostenbesparingen op 15 tot 25 miljoen euro. Deze omzetderving betrof het einde van het
voetbalseizoen en een groot deel van de zomer. Volgens een schatting van de KNVB over de impact van
het coronavirus op het betaald voetbal blijkt deze omzetderving in werkelijkheid lager uitgevallen te zijn.
In totaal bedroeg de omzetderving voor het seizoen 2019/2020 namelijk ongeveer 34,5 miljoen euro,
voortkomend uit een daling van de wedstrijdbaten, sponsoring en inkomsten uit de horeca. Na de zomer is
de competitie wel weer gestart, maar zonder publiek. Deze situatie blijft vrijwel zeker voortduren voor
heel 2020. Volgens een schatting van de KNVB zorgt dit voor een omzetderving van 208 miljoen euro voor
het seizoen 2020/2021. Deze daling komt met name voort uit een daling in de wedstrijdbaten en
sponsoring. Voor de merchandise wordt geen noemenswaardig inkomstenverlies voorspeld. In de
berekening van de omzetderving voor het jaar 2020 pakken we de helft mee van de geschatte derving voor
het seizoen 2020/2021. Hierdoor loopt de omzetderving voor het betaald voetbal in 2020 op tot zo’n 138,5
miljoen euro (tabel 9.9).
Over de kostenbesparing van het betaald voetbal is geen nieuwe informatie beschikbaar. De
competitie voor het seizoen 2020/2021 is vooralsnog wel doorgegaan. Dit was grotendeels zonder publiek
maar desondanks kan gesteld worden dat het betaald voetbal een groot deel van de kosten gemaakt zal
hebben in 2020. Het deel dat wel bespaard is houden we voor op 20 miljoen euro.

In hoofdstuk 7 in de eerste monitor Sport en corona werden de totale verwachte directe bestedingen aan
sportevenementen voor het jaar 2020 op 923 miljoen euro geraamd. Aan de hand van dit bedrag kunnen
we een grove schatting maken van de omzetderving voor sportevenementen. Sinds het begin van de
coronacrisis hebben sportevenementen geen doorgang kunnen vinden. Verder zijn er geen indicaties dat in
het vervolg van 2020 nog sportevenementen georganiseerd kunnen worden. Het is daarom aannemelijk dat
voor een periode van negen maanden, april tot en met december, in 2020 de omzet zal wegvallen voor
sportevenementen. Drie kwart van het geschatte bedrag voor heel 2020 komt overeen met 692 miljoen
euro omzetderving. In deze uitgaven zitten ook uitgaven voor bezoek van betaald voetbalwedstrijden en
voor wedstrijdgerelateerd kantinebezoek bij sportverenigingen en commerciële sportaanbieders (denk
bijvoorbeeld aan bezoek aan paardensport- en golfwedstrijden en toernooien). Om dubbeling met de
andere posten in deze optelling te voorkomen, brachten we in de eerste monitor Sport en corona 100
miljoen in mindering bij sportevenementen. Dat was een ruwe schatting. Om nu voor een langere periode
de dubbeling te voorkomen, trekken we deze 100 miljoen door naar een periode van negen maanden (in
plaats van 4 maanden). Dit resulteert in een mindering van 225 miljoen euro waardoor de uiteindelijk
omzetderving uitkomt op naar schatting zo’n 467 miljoen euro voor het hele jaar 2020 (tabel 9.9).
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Momenteel is nog geen goed zicht op de mogelijke kostenbesparingen voor sportevenementen. In de
eerste monitor Sport en corona hebben we dit opgelost op basis van een ruwe schatting. Naar verwachting
kunnen sportevenementen zo’n 60 tot 80 procent van de kosten besparen doordat de sportevenementen
geen doorgang hebben gevonden.12 Kwantificeren we deze percentages naar euro’s op basis van de
omzetderving voor 2020, dan komen we op een geschatte kostenbesparing voor heel 2020 tussen de 280 en
374 miljoen euro.

Bij topsport zijn start- en prijzengelden weggevallen en staan sponsorcontracten onder druk (hoofdstuk 6).
Aan de andere kant worden extra kosten gemaakt in verband met de geldende hygiënemaatregelen. De
bedragen die met dit alles gemoeid zijn worden niet geregistreerd. Voor een ruwe schatting houden we
rekening met 20 tot 30 miljoen aan omzetverlies en geen kostenbesparingen.

Zoals in paragraaf 9.3 naar voren kwam is voor een aantal steunmaatregelen inmiddels een totaal
overzicht beschikbaar van de toegekende aantallen en bedragen. In tegenstelling tot de omzetderving en
kostenbesparing zijn deze echter niet makkelijk specifiek toe te rekenen aan een groep binnen de sport.
Daarom laten we hier in tabel 9.10 een overzicht zien voor de sport als geheel.
De sportsector heeft in 2020 in totaal 387 miljoen euro steun ontvangen uit de regelingen van de NOW
(NOW 1.0 en 2.0), TOGS, TVL (TVL-1), TVS en TASO. Daarnaast is aangekondigd dat in het najaar van 2020
nog 60 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld door het ministerie van VWS voor de voortzetting van de
TVS en TASO. Of dit beschikbare budget geheel op zal gaan, is vooralsnog de vraag. Zeker gezien de
uitputting van de eerdere TVS en TASO zoals besproken in paragraaf 9.3. Maar als we het budget bij de
reeds toegekende bedragen uit de andere regelingen optellen, dan komt de totale steun voor de
sportsector uit op 447 miljoen (tabel 9.10).
De 447 miljoen is een minimum wat de sport als steun heeft ontvangen. Ook via bijvoorbeeld de
Tozo en belastingmaatregelen is steun richting de sport gegaan. Hiervoor ontbreekt het momenteel nog
aan een overzicht wat het toegekende bedrag specifiek aan de sport in totaal is.
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Nu de losse onderdelen besproken zijn, kunnen we tot slot de cirkel rond maken met betrekking tot de
netto schade voor de breedtesport. Zoals weergegeven in figuur 9.11 zetten we voor de
breedtesportsector de omzetderving, kostenbesparing en steunmaatregelen naast elkaar om de netto
schade over 2020 te berekenen.
De figuur toont de directe of netto schade in 2020. Indirecte schade of lange termijnschade die
pas in 2021 of later zichtbaar wordt, is hierin niet meegenomen. Dit zal een aandachtspunt blijven voor de
volgende monitor Sport en corona.
De figuur toont de netto schade voor de breedtesportsector. We hebben onvoldoende betrouwbare
gegevens om tot een verantwoorde schatting te komen van de omzetderving in de topsport, het betaald
voetbal en in de evenementensector. Bij topsport speelt vooral het wegvallen van start- en prijzengelden
en het wegvallen of aanpassen van sponsorcontracten. Hier zijn geen registraties van, betrouwbare data
ontbreken dus. De KNVB en overige betrokken partijen zijn bezig het omzetverlies en de schade in het
betaald voetbal in kaart te brengen, maar deze monitor kwam te vroeg om de uitkomsten mee te kunnen
nemen. Voor het omzetverlies en de kostenbesparingen in de hoek van de sportevenementen hebben we
een ruwe schatting gepresenteerd in tabel 9.9. Het is aan de ene kant zonneklaar dat het overgrote deel
van de omzet in de sfeer van sportevenementen is weggevallen. Maar aan de andere kant beschikken we
niet over data die zicht geven op de aanbodkant.
De omzetderving en de kostenbesparing in de breedtesportsector nemen we over uit tabel 9.8. Bij de
steunmaatregelen (zie tabel 9.10) zal een deel van de steun niet bij de breedtesportsector terechtkomen,
maar bij de topsport, het betaald voetbal en evenementenorganisatoren. Dit speelt vooral bij de NOW en
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Tozo. Dit leidt dus tot een overschatting van de compensatie voor de breedtesport. Maar bij de Tozo
hebben we geen uitsplitsing naar de sportsector, waarmee het totaalbedrag van 447 miljoen een
onderschatting is van de totale steun voor de sportsector. Daarbij komt dat er nog een steunmaatregel in
de maak is, waarmee verliezen bij zwembaden en ijsbanen moeten worden gecompenseerd. De orde van
grootte van die maatregel is 140-150 miljoen. Voor figuur 9.11 strepen we beide effecten tegen elkaar
weg en rekenen we met 447 miljoen compensatie.

De netto schade voor de breedtesportsector voor heel 2020 valt zo’n 200 miljoen hoger uit dan de
geschatte schade voor de gehele sportsector tot 1 augustus 2020, zoals gepresenteerd in de eerste
monitor Sport en corona. Halen we de geschatte schade voor evenementen en betaald voetbal (in totaal
150 miljoen) uit de schatting van de eerste monitor Sport en corona, dan komt de schatting voor de
schade in de breedtesportsector nu 350 miljoen hoger uit dan in de eerste monitor Sport en corona.
Deze hogere schatting hangt vanzelfsprekend samen met de langere duur van de
coronamaatregelen. Het effect van die langere duur zien we vooral terug bij de sportondernemers. Het
omzetverlies wordt daar, afgerond, 400 miljoen hoger ingeschat, waarmee het omzetverlies minus de
kostenbesparingen stijgt van 600-700 miljoen naar ruim 1 miljard. Verder hebben we nu de schade die
gemeenten oplopen bij de exploitatie van ‘eigen’ zwembaden en ijsbanen, ruwweg 50 miljoen, in de
berekeningen meegenomen. Bij sportverenigingen en sportbonden komen we met vergelijkbare of zelfs
iets lagere inschattingen van omzetverlies en besparingen dan in de eerste monitor.
Kijken we vervolgens naar de steunmaatregelen, dan zien we dat de compensatie voor een
belangrijk deel bij gemeenten en verenigingen landt, zeker bij de TASO- en TVS-regelingen. Als alle
compensatie uit de NOW, TOGS en TVL-regelingen naar sportondernemers gaan (wat niet het geval is),
dan gaat het om 315 miljoen euro, en resteert voor de sportondernemers een schade van bijna 700
miljoen euro. Met nogmaals de kanttekening dat in ons overzicht en onze berekeningen nog bepaalde
branches sportondernemingen ontbreken.
Een ruwe schatting van het omzetverlies in het betaald voetbal (139 miljoen), de topsport (25 miljoen) en
evenementen (465 miljoen) voor 2020 komt in de orde van een 630 miljoen. Kostenbesparingen kunnen in
totaal uitkomen rond de 350 miljoen, zodat een schade resteert van ongeveer 280 miljoen euro.
Voor de totale sportsector rekenen we op een omzetverlies van ruim 2,1 miljard euro en een schade van 1
miljard euro. De steunmaatregelen compenseren in totaal ongeveer een kwart van het omzetverlies. De
sportsector vangt zelf drie kwart van het omzetverlies (ruim 1,5 miljard euro) op door besparingen en het
aanspreken van reserves. We weten niet wanneer de reserves uitgeput zijn, maar wel dat ze eindig zijn.
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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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