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In de Monitor Sport en corona bieden we inzicht in de gevolgen van de coronamaatregelen voor het
sport- en beweeggedrag en voor de organisatie en financiering van de sport in Nederland. Daarbij gaat
de aandacht uit naar sportverenigingen, sportondernemers, de ondersteuningsstructuur, topsport,
sportevenementen en betaald voetbal. De voorliggende rapportage is de vierde Monitor Sport en
corona. De eerste drie Monitoren Sport en corona zijn respectievelijk begin juli 2020, eind november
2020 en in juni 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd.

De gevolgen van de coronacrisis zijn in alle deelsectoren van de sportsector voelbaar, zij het in
verschillende mate en op verschillende manieren. Al met al zijn sportverenigingen, sportondernemers
en de ondersteuningsstructuur veerkrachtig gebleken, mede dankzij de steunmaatregelen van de
overheid. De (nabije) toekomst zien zij in september en oktober 2021 met gematigd optimisme
tegemoet.
Uiteraard hebben zij elk te maken met hun eigen uitdagingen en aandachtspunten. Zo lijkt de
financiële impact van de coronacrisis bij sportverenigingen mee te vallen, maar is de crisis goed
voelbaar in een daling van het aantal leden en vrijwilligers. Met name zaalsportverenigingen hebben
met ledendaling te maken en voornamelijk veldsportverenigingen beschikken over te weinig
vrijwilligers en/of kader. Zij verwachten hierin verbetering, maar het blijft een belangrijk
aandachtspunt voor de toekomst van sportverenigingen. Cijfers van NOC*NSF bevestigen het beeld dat
vooral binnensportbonden en sportbonden waarbij het ledenbestand geheel of gedeeltelijk tot stand
komt door het organiseren van competities en/of evenementen hard worden geraakt. Ook het
klantenbestand van sportondernemers is afgenomen. Verder blijkt het moeilijk nieuw personeel te
werven.
NOC*NSF, het POS en gemeenten zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest om sportaanbieders zo
goed als mogelijk te ondersteunen. Dit kan financiële ondersteuning zijn, maar ook ondersteuning bij
het naleven van regels en protocollen. Zo gaven sportverenigingen aan problemen te ervaren bij het
uitvoeren van deze protocollen, bijvoorbeeld het controleren van coronatoegangsbewijzen.
Sportbonden gaven aan dat zij nog wel afhankelijk zijn van de hulp en ondersteuning die de overheid
biedt. Eén op de vijf sportondernemers geeft aan door het stopzetten van de steun in de financiële
problemen te zullen komen.
Nederlanders zijn tijdens de coronacrisis deels anders gaan sporten, hoewel in de scores op de
kernindicatoren voor sport- en beweegdeelname van Nederlanders (2020) nauwelijks effecten van de
coronamaatregelen zijn terug te zien. De maatregelen hebben vooral invloed op de manier waarop
wordt gesport (van binnen naar buiten, van georganiseerd naar ongeorganiseerd) en op verschillen in
deelname tussen verschillende bevolkingsgroepen. Zorgelijk is dat de deelname- en
gezondheidsverschillen tussen lager- en hogeropgeleiden in de coronacrisis zijn vergroot.

- managementsamenvatting gaat verder op de volgende pagina -
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Voor het jaar 2021 is tot en met september maandelijks een lichte stijging in de sportdeelname
waarneembaar. Ongeveer vier op de tien Nederlanders geven aan dat zij van plan zijn het sportgedrag
van voor de coronacrisis weer op te pakken. Een vergelijkbaar aandeel is vanwege de coronacrisis
nieuwe sport- of beweegactiviteiten gaan beoefenen. Dit wil overigens niet zeggen dat zij meer zijn
gaan sporten of bewegen. De nieuwe activiteiten zullen in de (nabije) toekomst voor een groot deel
blijvend beoefend worden, vaak naast de activiteit die zij al beoefenden, soms ter vervanging ervan.
Als het sportgedrag structureel is veranderd, heeft dat op de langere termijn gevolgen voor de
organisatie van de sportsector.

Het totaalbedrag van de uitgekeerde steunmaatregelen over 2020 is 619 miljoen euro. Daarmee komt
de nettoschade voor de breedtesport in 2020 naar schatting uit op 452 miljoen euro.
Voor de ontvangen ondersteuning vanuit de financiële steunmaatregelen zijn voor het jaar 2021 tot
en met begin november voorlopige cijfers beschikbaar. Tot begin november is 451 miljoen euro vanuit
generieke en sportspecifieke steunmaatregelen aan de sportsector uitgekeerd. Aangezien voor 2021
nog gegevens over een aantal maatregelen ontbreken, zal de eindstand over 2021 hoger uitvallen.
Het aandeel ondernemers in de sportsector, inclusief evenementenorganisatoren, dat de omzet of het
aantal medewerkers zag toenemen lag in het derde kwartaal van 2021 voor het eerst sinds het begin
van de coronacrisis hoger dan het aandeel dat een afname zag. Dit wil niet zeggen dat de omzet weer
terug is op het niveau van voor de coronacrisis, maar het is wel een teken dat de bedrijvigheid in de
sport weer op gang komt. Vooralsnog zijn er geen signalen dat het aantal faillissementen in de sport
toeneemt. Met de versoepelingen in september was er voor de evenementensector weer sprake van
enig perspectief. Dat bleek met de nieuwe maatregelen die in november volgden van korte duur,
terwijl al lange tijd op grote schaal gebrek aan perspectief werd ervaren, personeel moest worden
ontslagen of contracten niet konden worden verlengd.
Ondanks de versoepelingen in de zomer en het begin van het najaar van 2021 zullen de diverse
groepen sportaanbieders de komende tijd nog te maken hebben met de nodige uitdagingen. Buiten de
omgang met de nieuwe maatregelen, zoals het coronatoegangsbewijs, zijn dat voldoen aan
uitgestelde betalingsverplichtingen en het aantrekken van nieuwe arbeidskrachten en vrijwilligers.
Daar komt ook nog eens bij dat het in verschillende situaties voor kan komen dat (een deel van) de
ontvangen steun terugbetaald moet worden. Er zijn in de sector veel minder (financiële) buffers dan
begin 2020. De resultaten zullen nog verder onder druk komen te staan als de sporters niet allemaal
terugkomen en als de maatregelen weer strenger worden.

De samenleving waar we nu in leven is niet dezelfde als anderhalf jaar geleden. De behoefte om terug
te gaan naar een ‘normaal’ dagelijks leven en sport- en beweegpatroon is sterk, maar de verdere
ontwikkeling van de pandemie is onzeker. Diverse scenario’s zijn mogelijk, van terug naar het
‘normaal’ tot het ‘worst case’-scenario waarbij het virus wereldwijd blijft circuleren en veel
dodelijke slachtoffers maakt. In de slotbeschouwing staan we stil bij de mogelijke scenario’s en
zetten we uiteen wat deze voor de sportsector betekenen. Daarnaast worden vier aanbevelingen
uitgewerkt: 1) anticipeer op verschillende scenario’s, 2) zet in op brede schokbestendigheid, 3)
verbind de herstelopgave met de aanpak van langetermijnvraagstukken en 4) bescherm de waarden
van de sport.
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De coronacrisis duurt inmiddels ruim anderhalf jaar en de gevolgen voor de sportsector zijn omvangrijk.
Om op deze gevolgen in te kunnen spelen is het belangrijk om goed zicht te houden op de sportsector. Het
kennisconsortium Sport en corona is opgericht om de wederzijdse afstemming tussen kennisontwikkeling
en beleidsontwikkeling ten tijde van de coronacrisis te versnellen en te optimaliseren (zie paragraaf 1.2).
Onderdeel van de werkzaamheden is het uitbrengen van halfjaarlijkse rapportages, waarin de beschikbare
beleidsrelevante kennis over de (financiële) gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector
worden gebundeld en onderbouwd en voorzetten worden gegeven voor beleidsontwikkeling.
De voorliggende rapportage is de vierde Monitor Sport en corona. De eerste drie Monitoren Sport en
corona1 zijn respectievelijk begin juli 2020, eind november 2020 en in juni 2021 naar de Tweede Kamer
gestuurd. De insteek van deze monitorreeks is te komen tot een zo goed mogelijke schatting van het
omzetverlies en de directe (financiële) schade voor de diverse deelsectoren van de sportsector. Daarbij
richten we ons vooral op de breedtesport. De financiële gevolgen in de sport worden gemonitord door per
deelsector omzetverlies, kostenbesparingen en gebruik van steunmaatregelen bij elkaar te brengen. Het
omzetverlies minus de kostenbesparingen en de ‘opbrengsten’ uit de steunmaatregelen levert de directe
schade voor de deelsector op, die moet worden gedekt door het aanspreken van reserves.
In deze vierde Monitor Sport en corona worden de data en kennis over de gevolgen van de
coronamaatregelen voor de sportsector gebundeld die in oktober 2021 beschikbaar zijn. Daarbij ligt de
nadruk op nieuwe data en kennis sinds juni 2021. Wat tot dan bekend was, is gepubliceerd in de eerste
drie uitgaven van de Monitor Sport en corona. In deze rapportage neemt de financiële schade in de
breedtesport een minder prominente plek in dan in voorgaande rapportages. In een volgende rapportage,
die naar verwachting in het najaar van 2022 verschijnt, wordt de nettoschade voor het jaar 2021
geïnventariseerd.

Nadat het dagelijks leven en zo ook de sportsector in 2020 lange tijd volledig op slot zaten, was de hoop
op het jaar 2021 gevestigd. De eerste helft van het jaar bood niet de verlichting waar velen uit de
sportsector naar snakten. Een tweede lockdown duurde van december 2020 tot juni 2021, waarbij de
maatregelen vanaf april enigszins versoepeld werd. Het kabinet stelde een openingsplan met vijf stappen
op2, om de samenleving stap voor stap te openen.
In mei en juni werden stap 2 en 3 uitgevoerd. Vanaf dat moment waren binnensport en sporten in
groepsverband weer toegestaan en openden zwembaden, sportscholen en verenigingen hun deuren (ook
van de sportkantine) weer voor sporters.

Monitor Sport en corona. De gevolgen van coronamaatregelen
voor de sportsector.
Monitor Sport en corona II. De gevolgen van
coronamaatregelen voor de sportsector.
Monitor Sport en corona III. De gevolgen van
coronamaatregelen voor de sportsector.
Openingsplan
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Dankzij de stijgende vaccinatiegraad was vanaf eind juni weer meer mogelijk en ging stap 4 van het
openingsplan in. Voor de sport betekende dit dat de maximale groepsgrootte voor buitensport werd
opgeheven, amateursportwedstrijden weer met publiek gespeeld mochten worden en sommige
evenementen met coronatoegangsbewijzen doorgang konden vinden.
Na een stijging in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen in de zomer kon eind september stap 5 –
de laatste stap – van het openingsplan worden gezet. Alle basisregels en maatregelen kwamen daarmee te
vervallen. Voor de sport betekende dit dat het maximumaantal bezoekers bij sportwedstrijden buiten of
met een vaste zitplaats kwamen te vervallen. Voor het eerst in maanden kon er weer voor volle stadions
worden gespeeld.
In oktober 2021 werden alle beperkende coronamaatregelen in de sportsector opgeheven: er kon weer
zonder beperkingen worden gesport en ook evenementen konden weer bezocht worden (zij het met een
coronatoegangsbewijs). Dat is in november nog altijd mogelijk, maar om binnen georganiseerde sport te
mogen beoefenen dient een coronatoegangsbewijs getoond te worden. Daarnaast is er geen publiek bij
sportwedstrijden toegestaan.
Tabel 1.1 bevat een compacte versie van een tijdlijn met de belangrijkste wijzigingen in de
coronamaatregelen in de periode juni 2021–november 2021. In bijlage 1 is een uitgebreidere versie van
deze tijdlijn te vinden.

8
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Het kennisconsortium Sport en corona is ingericht om snel de beschikbare data en kennis over de gevolgen
van de coronamaatregelen voor de sport te kunnen ontsluiten en delen, de lacunes in kaart te brengen
waar die data en/of kennis ontbreken, en te proberen hierin te voorzien. Het kennisconsortium brengt
vertegenwoordigers van de sportsector, het beleid en kennisinstellingen bijeen, om zo kortcyclische
uitwisseling en afstemming mogelijk te maken van beschikbare data en kennis, opkomende beleidsvragen
en ervaringen met ingezet beleid en getroffen steunmaatregelen.
Kenniscentrum Sport en Bewegen (KCSB) en het Mulier Instituut (MI) vormen de projectorganisatie van het
kennisconsortium. Het MI draagt zorg voor het onderzoeksmatige deel en wordt daarin ondersteund door
een expertgroep.3 Leden van deze groep beschikken over financieel-economische expertise met
betrekking tot de sportsector. KCSB coördineert het bijbehorende platform4, waarop en waardoor de
vraagarticulatie, kennisontsluiting en kennisdeling plaatsvinden. Het platform heeft deels een digitale
vorm, vooral gericht op kennisontsluiting en -deling (website, webinars), en deels een vorm gericht op
discussie, uitwisseling en vraagarticulatie.

We beginnen deze rapportage met een beschrijving van de veranderingen in sport- en beweeggedrag als
gevolg van de coronamaatregelen in hoofdstuk 2. In dit hoofdstuk is ook aandacht voor de gevolgen
hiervan voor de gezondheid van Nederlanders. In de hoofdstukken 3 tot en met 6 komen de vier grootste
deelsectoren van het sportsysteem aan bod: de georganiseerde sport, de sportondernemers, de topsport
en de sportevenementen (inclusief betaald voetbal). In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de gevolgen van de
coronacrisis voor de ondersteuningsstructuur van de sport. In hoofdstuk 8 staan de financiële gevolgen van
de coronamaatregelen voor de sportsector centraal. Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsmarkteffecten en
de getroffen steunmaatregelen – zowel de sportspecifieke als het sportgerelateerde gebruik van de
generieke maatregelen. Hoofdstuk 9 is de slotbeschouwing; daarin wordt ingegaan op de vraag hoe de
sport ervoor staat na ruim anderhalf jaar corona en hoe de toekomst van de sportsector er mogelijk
uitziet.
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In dit hoofdstuk schetsen we op basis van recente onderzoeken hoe de sport- en beweegdeelname van
Nederlanders zich gedurende het jaar 2021 heeft ontwikkeld en hoe deze er momenteel voor staat. We
inventariseren tevens de gevolgen van de coronacrisis voor de (mentale) gezondheid van de bevolking.

In het voorjaar van 2021 concludeerden we dat de coronamaatregelen nog altijd een negatieve
invloed op de sport- en beweegdeelname van de Nederlandse bevolking hadden. Uit diverse
onderzoeken bleek dat Nederlanders sinds het begin van de coronacrisis minder zijn gaan sporten en
bewegen. Opmerkelijk genoeg wijken de kernindicatoren voor de sport- en beweegdeelname in 2020
weinig af van die van 2019. Ook Van den Dool komt in zijn verdiepende studie tot de conclusie dat de
deelname aan sport en recreatief bewegen in 2020 per saldo nauwelijks onder de coronacrisis lijkt te
hebben geleden.
Er zijn twee manieren waarop we deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid kunnen duiden. Ten eerste
geldt voor de onderzoeken waarop de kernindicatoren gebaseerd zijn dat in een normaal jaar een
deel van de respons is gebaseerd op webenquêtes en een deel op huis-aan-huis-enquêtes. Met die
laatste methode worden laagopgeleide en laaggeletterde groepen beter bereikt dan met
webenquêtes. Ten tijde van de coronamaatregelen was het niet mogelijk huis-aan-huis-vragenlijsten
af te nemen, wat tot een ondervertegenwoordiging van bepaalde groepen heeft geleid, in het
bijzonder groepen die over het algemeen minder deelnemen aan sport en sportieve beweegvormen.
Ten tweede zijn de kernindicatoren voor sport- en beweegdeelname hele abstracte indicatoren voor
de totale bevolking. Ze verhullen dat achter het gemiddelde grote verschuivingen en toenemende
verschillen in sport- en beweeggedrag kunnen zitten die in de indicator ‘uitmiddelen’. Voor dit laatste
zijn verschillende aanwijzingen.
Zo bezochten sporters in 2020 minder vaak overdekte sportaccommodaties en sportten zij vaker thuis
of op de openbare weg. Duursporten en fitness werden vaker beoefend dan in 2019. In de vorige
rapportage concludeerden we dat het sporten als lid van een sportvereniging en bij een commerciële
aanbieder afnam wanneer de coronamaatregelen strenger werden. Met de versoepelingen die in 2021
hebben plaatsgevonden is het sporten bij een sportvereniging en commerciële aanbieder weer
toegenomen. Dit ging ten koste van individueel en ongeorganiseerd sporten, al is dat nog steeds de
populairste manier om te sporten.
Kijken we naar specifieke groepen, dan wijzen diverse onderzoeken op een toename van verschillen
in sport- en beweegdeelname naar opleidingsniveau. Vooral lageropgeleiden en lage inkomensgroepen
zijn in 2020 minder gaan bewegen. Versoepelingen in coronamaatregelen zorgen er nog niet voor dat
het beweeggedrag weer terug is op het niveau van voor de coronacrisis kwam. Wel laten de cijfers
van NOC*NSF zien dat de verschillen in sportdeelname in mei 2021 kleiner waren: de sportdeelname
van hogeropgeleiden bleef stabiel in 2021, maar die van lageropgeleiden nam toe. Lageropgeleiden
lijken het meeste baat te hebben bij de versoepelingen van de maatregelen in de sportsector, maar
nog altijd sporten zij minder dan hogeropgeleiden.
- samenvatting en conclusie gaat verder op de volgende pagina -
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- vervolg samenvatting en conclusie Kortom, de coronamaatregelen mogen dan nauwelijks effect hebben op de scores op de
kernindicatoren voor de sport- en beweegdeelname van Nederlanders, ze hebben wel invloed op de
manier waarop wordt gesport (van binnen naar buiten, van georganiseerd naar ongeorganiseerd) en op
verschillen in deelname tussen verschillende bevolkingsgroepen.
De NOC*NSF Sportdeelname Index laat voor het jaar 2021 zien dat tot en met september maandelijks
een lichte stijging waarneembaar is. Ongeveer vier op de tien Nederlanders geven aan dat zij van plan
zijn het sportgedrag van voor de coronacrisis weer op te pakken. Een vergelijkbaar aandeel is
vanwege de coronacrisis nieuwe sport- of beweegactiviteiten gaan beoefenen. Deze activiteiten
zullen voor een groot deel blijvend beoefend worden, vaak naast de activiteit die zij al beoefenden,
soms ter vervanging ervan.
De coronacrisis heeft niet alleen zijn weerslag op de sport- en beweegdeelname van Nederlanders,
maar ook op de gezondheid en het welzijn van de bevolking. Direct, maar ook indirect door
veranderingen in sport- en beweeggedrag. Zo was na de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 een
deel van de basisschoolkinderen (4-12 jaar) in Nederland motorisch minder vaardig dan kinderen van
die leeftijd vóór de lockdown. Het percentage Nederlanders van 12 jaar of ouder dat psychisch
ongezond is, was in de eerste twee kwartalen van 2021 het hoogst sinds 2001. De gevolgen van de
coronacrisis voor het mentaal welbevinden zijn ongelijk over de bevolking verdeeld. Vrouwen,
jongeren, mensen met een minimuminkomen én degenen met een matige of slechte gezondheid
ervaren significant meer angst en stress als gevolg van het coronavirus dan hun tegenpolen. Jongeren
gingen in de tweede lockdown vaker met depressieve gevoelens en angst naar de huisarts en
huisartsen schreven vaker antidepressiva aan hen voor. Het mentaal welbevinden van Nederlanders
daalt en de eenzaamheid stijgt wanneer coronamaatregelen strenger worden en er minder
mogelijkheden zijn in georganiseerd verband te sporten. Versoepelingen van maatregelen hebben een
positieve invloed op het mentaal welbevinden en de eenzaamheid.
Nederlanders zijn tijdens de coronacrisis anders gaan sporten. Als het sportgedrag structureel is
veranderd, heeft dat op de langere termijn gevolgen voor de organisatie van de sportsector. Zo blijkt
uit cijfers van NOC*NSF dat vooral binnensportbonden en sportbonden waarbij het ledenbestand
geheel of gedeeltelijk tot stand komt door het organiseren van competities en/of evenementen hard
worden geraakt. De deelname- en gezondheidsverschillen tussen lager- en hogeropgeleiden die in de
coronacrisis zijn vergroot, zijn zorgelijk.

Er zijn diverse monitoren die ontwikkelingen in de sport- en beweegdeelname van Nederlanders voor
langere tijd volgen.5 Daarnaast vinden sinds het uitbreken van de coronacrisis onderzoeken plaats die zich
specifiek richten op ontwikkelingen in coronatijd. Vaak komen dergelijke onderzoeken tot de conclusie
dat Nederlanders, en met name specifieke doelgroepen, het afgelopen anderhalf jaar minder zijn gaan
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sporten en bewegen.6 De diverse monitoren en onderzoeken hanteren niet altijd dezelfde definitie of
vraagstelling. Soms wordt sportdeelname specifiek of afzonderlijk uitgevraagd en soms tegelijkertijd met
(recreatief) bewegen. Wanneer de resultaten betrekking hebben op sport én bewegen, zullen we dat
vermelden. Wanneer we in deze paragraaf spreken over ‘sporten’, gaat het om sportdeelname exclusief
bewegen.
Voor een deel lijken de diverse onderzoeken elkaar tegen te spreken. Om verschillen in
uitkomsten te duiden is een verdiepende studie naar de vraagstelling en gebruikte methoden van
landelijke onderzoeken uitgevoerd. 7 Zo zijn in het gedragsonderzoek van het RIVM hogeropgeleiden sterk
oververtegenwoordigd en zijn de resultaten daarmee niet representatief voor de Nederlandse bevolking.
Daarnaast zijn kanttekeningen te plaatsen bij de vraagstelling, waarmee de sport- en beweegdeelname in
een concrete periode moet worden vergeleken met een minder concrete periode.
De algemene conclusie op basis van deze vergelijking is dat, hoe de deelname ook wordt gemeten,
het beeld uit de onderzoeken redelijk consistent is en in alle gevallen laat zien dat de coronamaatregelen
een beperkte invloed hebben gehad op de sport- en beweegdeelname. Maar deze bevinding komt met de
bijsluiter dat vanwege de coronamaatregelen huis-aan-huis-vragenlijsten uitzetten moeilijk was en de
uitkomsten vooral gebaseerd zijn op webenquêtes, waardoor laaggeletterden en lage-inkomensgroepen
ondervertegenwoordigd zijn in de respons. Dat zijn groepen die minder deelnemen aan sporten en
recreatief bewegen. Verder hebben de coronamaatregelen wel invloed gehad op welke sportieve
beweegactiviteiten zijn ondernomen, waar die hebben plaatsgevonden (daarover verderop meer) en de
verschillen in sport- en beweegdeelname. Zo zijn volwassenen voor hun sportbeoefening in mindere mate
afhankelijk van de openstelling van sportaccommodaties dan kinderen, die vaak lid zijn van een
(binnen)sportvereniging. Doordat sportaccommodaties lange tijd gesloten waren, werden zij sterker
beperkt in hun sportmogelijkheden.
Kijken we binnen een jaar, dan laat de NOC*NSF Sportdeelname Index in de coronajaren seizoenspatronen
zien die afwijken van de jaren voor de coronacrisis. Zo is tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van
2020 een duidelijke dip zien in de sportdeelname, terwijl deze in ‘normale’ jaren redelijk stabiel is. Vanaf
de zomermaanden van 2020 was de deelname aan sport vergelijkbaar met ‘normale’ jaren. De cijfers die
NOC*NSF in 2021 heeft verzameld laten maandelijks tot en met september een lichte stijging zien
(figuur 2.1).8 Waar in januari van dit jaar 58 procent van de Nederlanders minstens één keer per maand
sportte, is dat in september 2021 toegenomen tot 71 procent. Ook bij de sportdeelname van minstens vier
keer per maand was een vergelijkbare toename te zien. In september 2021 sportte 63 procent van de 580-jarigen minstens vier keer per maand. De sportdeelname was in augustus lager dan in juli, maar de
gemiddelde sportfrequentie lag in augustus wel hoger dan in juli (niet in figuur). In voorgaande jaren nam
de sportdeelname in de zomermaanden af, om vervolgens in augustus weer op te krabbelen. Van die
zomerdip is in 2021 geen sprake.

Monitor Sport en corona III. De gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector
Deelname sport en bewegen in het coronajaar
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Volgens de cijfers van NOC*NSF (augustus 2021) is zes procent van de Nederlanders het afgelopen jaar
gestopt met sporten. Ongeveer één op de vijf Nederlanders (18%) is het afgelopen jaar naar eigen zeggen
minder gaan sporten dan voor de coronacrisis.9 39 procent van de Nederlanders geeft aan dat de
sportdeelname gelijk is gebleven en 16 procent zegt meer te sporten. Van de Nederlanders die voor de
coronacrisis aan sport deden is 7 procent gestopt, 22 procent minder en 21 procent meer gaan sporten.
In het Nationaal Sportonderzoek geeft een kwart van de volwassen Nederlanders in september
2021 aan dat zij in vergelijking met de periode voor de coronacrisis per saldo (veel) minder sporten en
bewegen.10 In maart 2021 gold dit nog voor 35 procent van de volwassenen. 11 Voor de helft van de
volwassenen is de sportdeelname ongeveer gelijk gebleven. Dit percentage is toegenomen ten opzichte
van maart 2021 (42%). Het aandeel volwassenen dat zegt meer te sporten dan voor de coronacrisis is in
september (24%) nagenoeg gelijk aan maart (23%).
Vier op de tien Nederlanders (39%, 16 t/m 79 jaar) zijn vanwege de coronamaatregelen nieuwe of andere
vormen van sport en bewegen gaan beoefenen.12 Zo is 19 procent gaan wandelen, 9 procent gaan fietsen
en 6 procent gaan hardlopen. Daarnaast zijn Nederlanders thuis oefeningen gaan doen voor fitness (13%)
en yoga (5%). Een groot deel van hen is van plan om deze vormen van sport en bewegen na de coronacrisis
te blijven beoefenen, vaak naast een sportactiviteit die zij al deden. Ongeveer een derde van de
Nederlanders die deze activiteiten zijn gaan doen, wil deze ter vervanging van de andere activiteit

NOC*NSF Sportdeelname Index augustus 2021.
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beoefenen. Voor de sporten yoga (43%) en fitness (38%) ligt dit aandeel nog wat hoger. Degenen die thuis
fitnessoefeningen doen en hardlopen geven het vaakst aan dat zij niet van plan zijn om dit na de
coronacrisis te blijven doen (respectievelijk 17% en 18%). Bijna de helft van de mensen die voor de
coronacrisis in hun vrije tijd wandelden (45%), geeft aan dat zij dat tijdens de coronacrisis (veel) meer
zijn gaan doen. Ook zijn mensen in de vrije tijd meer gaan fietsen (36%).
Uit de cijfers van NOC*NSF blijkt dat in augustus 2021 bijna vier op de tien Nederlanders (37%) van plan
zijn het oude sportgedrag van voor de coronacrisis weer op te pakken.13 Voor ongeveer een kwart (23%) is
dit nog niet duidelijk en 15 procent zegt dit niet van plan te zijn.

In de voorgaande rapportages concludeerden we dat de sportdeelname van kinderen en jongeren hard
door de coronacrisis was geraakt, maar met de versoepelingen van de maatregelen in de zomer van 2020
weer was opgekrabbeld en gedurende het najaar stabiel was. Voor januari t/m september 2021 laat de
Sportdeelname Index van NOC*NSF een toename zien in de sportdeelname (vier keer per maand of vaker)
onder 5-18-jarigen. In juni 2021 sportte 73 procent van de 5-18 jarigen; dat daalde in juli en augustus, net
als in andere jaren, tot 65 procent. Een zomerdip in sportdeelname, waarvan bij de bevolking als geheel
geen sprake was, is wel zichtbaar onder kinderen en jongeren.
Voornamelijk kinderen in de leeftijd van 5-12 jaar blijken sinds februari 2021 meer te zijn gaan
sporten (figuur 2.2). Het is aannemelijk dat versoepelingen voor buiten sporten in teamverband voor
kinderen, jongeren en jongvolwassenen een grotere invloed hebben op jonge kinderen dan op jongeren,
omdat kinderen vaker lid zijn van een sportvereniging.

NOC*NSF Sportdeelname Index augustus 2021.
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Op basis van diverse onderzoeken kon in 2020 een toename van verschillen in sport- en beweegdeelname
naar opleidingsniveau worden geconstateerd.14 In de eerste maanden van 2021 namen de verschillen in
sportdeelname tussen hoger- en lageropgeleiden nauwelijks af in de cijfers van NOC*NSF. 15 Vanaf mei
2021, de periode waarin maatregelen versoepeld werden, zijn de verschillen tussen hoger- en
lageropgeleiden kleiner geworden (figuur 2.3). De sportdeelname van hogeropgeleiden bleef stabiel, maar
die van lageropgeleiden nam toe. Zij lijken het meeste baat te hebben bij de versoepelingen van de
maatregelen in de sportsector. In mei sportte 54 procent van de lageropgeleiden en 67 procent van de
hogeropgeleiden minstens vier keer per maand. Het aandeel sporters onder lageropgeleiden ligt daarmee
op het niveau van middelbaar opgeleiden (55%). Gedurende de zomer van 2021 bleven de verschillen naar
opleidingsniveau stabiel. In september sportte 60 procent van de lageropgeleiden, 59 procent van de
middelbaar opgeleiden en 71 procent van de hogeropgeleiden minstens vier keer per maand.

Bron: NOC*NSF (NOC*NSF Sportdeelname Index), 2021.

In de vorige rapportage concludeerden we dat het sporten als lid van een sportvereniging en bij een
commerciële aanbieder afnam wanneer de coronamaatregelen strenger werden. Met name in het voorjaar
en najaar van 2020, ten tijde van de twee lockdowns, was hierin een afname te zien. Het individueel en
ongeorganiseerd sporten nam in deze perioden juist toe. De Vrijetijdsomnibus laat zien dat hoe men
sport, ofwel het sportverband, over heel 2020 nauwelijks is veranderd ten opzichte van 2018. 16 Wel neemt

Sportdeelname Index december 2020.
Impact van veranderingen in sport en bewegen door het coronavirus
in 2020. Van Coronacrisis naar Beweegcrisis?
NOC*NSF Sportdeelname Index september 2021.
Deelname sport en bewegen in het coronajaar
2020.
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het lidmaatschap van een sportvereniging sinds 2012 geleidelijk af. 17 Onder volwassen sporters is een
afname te zien van 40 procent in 2012 naar 33 procent in 2020.18 Sporters bezoeken in 2020 daarnaast
minder vaak overdekte sportaccommodaties en sporten vaker thuis of op de openbare weg.19 Ruim één op
de vijf Nederlanders (22%) zegt thuis te sporten of lichamelijke oefeningen te doen. Ruim een derde van
de Nederlanders die thuis sporten geeft aan dat zij het afgelopen jaar vanwege coronamaatregelen thuis
zijn gaan sporten. Omgerekend is dat 11 procent van de bevolking van 18 tot 80 jaar. 20 Duursporten en
fitness werden in 2020 vaker beoefend dan in 2019.
Op basis van registratiecijfers van NOC*NSF blijkt dat het totale aantal leden bij sportbonden in 2020 met
ongeveer 35.600 is afgenomen ten opzichte van 2019. 21 Het aantal lidmaatschappen nam af met 34.900.
Bij 48 van de 77 sportbonden nam het ledental met meer dan 2 procent af. Zij verloren samen ruim
150.000 leden (zie tabel B2.1 in bijlage 2). Daar staat een groep van veertien sportbonden tegenover die
groeide met in totaal ongeveer 110.000 leden (zie tabel B2.3). Voorbeelden van sportbonden die groeiden
zijn onder andere de Skateboard Federatie Nederland, Sportvisserij Nederland, de Koninklijke
Nederlandsche Roei Bond, de Koninklijke Nederlandse Schaak Bond en de Koninklijke Nederlandse Golf
Federatie.
Om iets meer gevoel te krijgen bij de invloed van de coronacrisis heeft NOC*NSF gekeken naar een
meerjarige trend. Uiteindelijk blijken 51 sportbonden minder leden te hebben dan op basis van die trend
werd verwacht (-116.000 leden, zie tabel B2.4). Twintig sportbonden hadden in 2020 meer leden dan de
verwachting was (+113.000 leden). Binnensporten en sportbonden waarbij het ledenbestand geheel of
grotendeels tot stand komt door het organiseren van competities en evenementen worden het hardst door
de coronamaatregelen geraakt. Voorbeelden hiervan zijn de sportbonden voor darts, survivalrun, triatlon,
zwemmen, gymnastiek, basketbal en handbal.
Sporten als lid van een sportvereniging is sinds het begin van 2021 toegenomen (figuur 2.4). Met name in
maart is het aandeel verenigingssport toegenomen. Toen sportte 16 procent van de Nederlanders als lid
van een sportvereniging. Met de versoepelingen in maart was het voor kinderen, jongeren en
jongvolwassenen weer toegestaan om buiten in teamverband te sporten. In mei is opnieuw een stijging te
zien (tot 19%). Vanaf eind april mochten sporters van 27 jaar of ouder hun teamsport buiten weer
beoefenen en begin mei werd ook binnensport weer mogelijk. In juni volgden nog versoepelingen met
betrekking tot de groepsgrootte en het spelen van wedstrijden. In september was de sportdeelname als lid
van een sportvereniging het hoogst (25%).22 Sinds de versoepelingen in mei 2021 zijn Nederlanders weer
vaker bij een commerciële sportaanbieder gaan sporten. Bij individueel en ongeorganiseerd sporten is een
omgekeerd beeld te zien: met de versoepelingen in de sportsector neemt sporten in ongeorganiseerd
verband licht af.

Sportdeelname en lidmaatschap 2012-2020

.

Deelname sport en bewegen in het coronajaar
2020.
Thuis, de vergeten sportaccommodatie.
Zo sport Nederland. 2020. Trends en ontwikkelingen in sportdeelname 2020.
NOC*NSF Sportdeelname Index september 2021.
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Het RIVM concludeert dat Nederlanders tijdens de coronacrisis aangeven minder te bewegen, maar dat
tegelijkertijd nog altijd hetzelfde aandeel Nederlanders aan de beweegrichtlijnen voldoet. 23 In het
voorjaar van 2020 gaf de helft van de respondenten aan minder te zijn gaan sporten en bewegen dan voor
de coronacrisis. Aan het einde van de zomer was dit percentage met 30 procent het laagst in 2020. De
groep Nederlanders die naar eigen zeggen meer is gaan bewegen bedraagt gedurende het hele jaar zo’n
15 procent. In paragraaf 1.2 plaatsten we enkele kanttekeningen bij het gedragsonderzoek van het RIVM.
In 2020 voldeden meer Nederlanders aan de beweegrichtlijnen (53%) dan in 2019 (49%). Het
voldoen aan de beweegrichtlijnen kent een bepaald patroon gedurende het jaar, waarbij in de
zomermaanden meer wordt bewogen dan in de wintermaanden. Dit patroon was ook in 2020 aanwezig. In
2020 werd meer in en rondom het huis bewogen dan in 2019. Het ging daarbij vooral om wandelen,
huishoudelijke activiteiten en klussen. Dit gold vooral voor volwassenen van 30-39 jaar, mensen met
betaald werk, mensen met een hoger inkomen en een hogere opleiding, kinderen die thuis wonen, ouders
met thuiswonende kinderen en mensen in stedelijk gebied. De toename in het voldoen aan de
beweegrichtlijnen ten opzichte van 2019 heeft verder mogelijk methodologische redenen. Vanwege de
coronacrisis was het niet mogelijk bepaalde groepen thuis voor een interview te bezoeken. Dit zijn over

Sport- en Beweeggedrag
in 2020. RIVM rapport 2021-0117.

18

Monitor Sport en corona IV | Mulier Instituut

het algemeen groepen die minder sporten en bewegen, terwijl mensen die webenquêtes invullen vaak
meer sporten en bewegen. Het kan dus zo zijn dat de personen die niet of minder sporten en bewegen in
dit onderzoek ondervertegenwoordigd zijn.
Uit onderzoek van De Boer et al. blijkt dat vooral lageropgeleiden en lage-inkomensgroepen door de
coronacrisis in 2020 minder zijn gaan bewegen en dat dit blijvend lijkt. 24 Versoepelingen in
coronamaatregelen zorgden er namelijk niet voor dat het beweeggedrag weer op het niveau van voor de
coronacrisis kwam.

De coronacrisis heeft niet alleen zijn weerslag op de sport- en beweegdeelname van Nederlanders, maar
ook op de gezondheid en het welzijn van de bevolking. Direct, maar ook indirect door veranderingen in
sport- en beweeggedrag. Naast dat sporten en bewegen bijdragen aan een gezonde leefstijl, biedt sport
veel Nederlanders een uitlaatklep en ontmoetingsfunctie: op het sportveld, als lid van een
hardloopgroepje, langs de lijn of in het stadion. Wanneer de mogelijkheden om te sporten en bewegen
worden beperkt en mensen elkaar niet meer kunnen ontmoeten, heeft dat potentieel gevolgen voor
leefstijl, fysieke gezondheid en mentaal welbevinden. Daarbij komt dat inactiviteit samenhangt met een
hoger risico op ernstige coronaklachten. Consequent voldoende bewegen verkleint deze ernstige
klachten.25 Natuurlijk hebben op de leefstijl, gezondheid en mentaal welbevinden van Nederlanders ook
andere zaken dan sport invloed.
Uit een meting van het gedragsonderzoek van RIVM en GGD GHOR Nederland in september 2021 blijkt dat
ongeveer een kwart van de deelnemers aan het onderzoek een positieve en zo’n 15 procent een negatieve
invloed van de coronamaatregelen op de lichamelijke gezondheid ervaart. 26 Waar de een de coronacrisis
aangrijpt om gezonder te gaan eten en meer te gaan bewegen, zorgt deze periode bij anderen juist voor
uitdagingen op het gebied van leefstijl en gezondheid. De impact van het coronavirus en de beperkende
maatregelen zijn bij lageropgeleiden groter dan bij hogeropgeleiden. Zo concludeert Pharos dat de
coronacrisis de gezondheidsverschillen in Nederland heeft vergroot. 27 Eerder concludeerden onderzoekers
van de HAN28 al dat er door het veranderde beweeggedrag onder 25-plussers 46.000 gezonde levensjaren
verloren zijn gegaan. Dat kostte de samenleving naar schatting 2,3 miljard euro aan gezondheidswaarde.

Preventive Medicine, 153

British Journal of Sports Medicine, 55,
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De coronamaatregelen blijken gevolgen te hebben voor de motorische ontwikkeling van
basisschoolkinderen. Na de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 was een deel van de
basisschoolkinderen (4-12 jaar) in Nederland motorisch minder vaardig dan kinderen van die leeftijd vóór
de lockdown.29 Deze achteruitgang in motorische vaardigheden is mogelijk het gevolg van het wegvallen
van de lessen bewegingsonderwijs op school en het niet kunnen sporten bij een sportvereniging.

Uit diverse studies blijkt dat er in 2020 ten opzichte van 2019 geen sprake is van verslechtering van het
mentaal welbevinden van de bevolking. 30 Jongeren zijn hierop een uitzondering. Voor deze groep was het
mentaal welbevinden tijdens de coronacrisis lager dan in 2019. Ondanks dat het welbevinden tussen 2019
en 2020 voor de bevolking als geheel stabiel lijkt, zijn er binnen perioden wel veranderingen zichtbaar. Zo
daalt het mentaal welbevinden van Nederlanders bij het ingaan van strengere maatregelen en stijgt het
vervolgens weer bij de versoepeling daarvan.30 Dit is duidelijk terug te zien in de periode van de tweede
lockdown (december 2020-juni 2021). In de eerste maanden van 2021 was de psychische gezondheid het
laagst.31 Het CBS concludeert dat het percentage Nederlanders van 12 jaar of ouder dat psychisch
ongezond is in de eerste twee kwartalen van 2021 het hoogst was sinds 2001, het jaar waarin het CBS
begon met de monitoring van de mentale gezondheid. Vooral jongeren hadden een ‘slechte’ psychische
gezondheid. Nivel berichtte dat 20-24-jarigen in de tweede lockdown vaker met depressieve gevoelens en
angst naar de huisarts gingen. 32 Ook schreven huisartsen in de tweede lockdown vaker antidepressiva voor
aan jongeren in de leeftijd van 15-24 jaar.33
Uit diverse onderzoeken blijkt dat de gevolgen van de coronacrisis voor het mentaal welbevinden ongelijk
over de bevolking verdeeld zijn.34 Zo blijkt uit onderzoek van Snel et al. dat vrouwen, jongeren, mensen
met een minimuminkomen en degenen met een matige of slechte gezondheid significant meer angst en
stress ervaren als gevolg van het virus dan hun tegenpolen.35 Dit zijn ook de groepen die minder zijn gaan
sporten en bewegen. De sociaaleconomische status van mensen lijkt voor het mentaal welbevinden
belangrijker dan etnische of culturele kenmerken op zich. Daarnaast concludeerden de onderzoekers dat
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Gevolgen corona in de
huisartsenpraktijk. 20-24 jarigen in tweede lockdown vaker naar de huisarts met depressieve gevoelens en
angst.
Geneesmiddelenmonitor in
coronatijd. Voortschrijven van psychofarmaca door de huisarts tijdens de coronapandemie. 2020 wk 2 –
2021 wk 24 (6 jan 2020 – 20 jun 2021).
Infosheet / oktober 2021.
Inventarisatie Nederlandse
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sociaal kapitaal een rol speelt bij het mentaal welbevinden in tijden van corona. Jongeren, lagereinkomensgroepen en mensen met een minder goede gezondheid hebben meer angst en stressklachten door
corona, doordat zij over minder sociaal kapitaal (steun, vertrouwen in mensen en instituties) beschikken.
Ouderen (65 jaar en ouder) hebben juist minder angst en stress, doordat zij over meer sociaal kapitaal
beschikken.
De eenzaamheid onder de bevolking nam in 2020 toe in vergelijking met 2019.36 Net als de psychische
gezondheid beweegt eenzaamheid mee met de beperkende maatregelen: in periodes waarin maatregelen
strenger waren, rapporteerden mensen meer eenzaamheid en misten ze het meer om hun vrienden en
familie in het echt te zien. Sinds maart 2021 neemt de eenzaamheid af en in september 2021 is het
percentage deelnemers dat zich enigszins tot sterk eenzaam voelt het laagst sinds het begin van de
coronacrisis (42%).37
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Resie Hoeijmakers en Janine van Kalmthout
In dit hoofdstuk beschouwen we de gevolgen van de coronamaatregelen voor sportverenigingen, in het
bijzonder de zorgen en veerkracht van sportverenigingen (paragraaf 3.1), de financiële gevolgen
(paragraaf 3.2) en het coronabeleid op de sportvereniging (paragraaf 3.3).

In vergelijking met eerdere peilingen maken minder verenigingsbestuurders zich (ernstige) zorgen
over de gevolgen van de coronacrisis voor de vereniging. In oktober 2021 maken twee op de tien
verenigingsbestuurders zich (ernstige) zorgen over de toekomst van de vereniging. Kijkend naar de
aard van de zorgen, worden financiële problemen minder vaak genoemd en betreffen zorgen vaker
ledendaling en verlies van vrijwilligers. 3 procent van de verenigingen zegt op omvallen te staan. Dit
is vergelijkbaar met het voorjaar van 2021.
Bij vier op de tien verenigingen is het ledental in de afgelopen twaalf maanden (sterk) gedaald. Met
name bij zaalsportverenigingen is dit vaak het geval. Van de verenigingen met ledendaling verwacht
een deel weer te groeien. Zorgelijk is dat er ook een deel komend jaar een verdere ledendaling
verwacht. Bij ongeveer een kwart van de verenigingen is het aantal vrijwilligers in de afgelopen
twaalf maanden (sterk) gedaald. Dit aandeel is meer dan verdubbeld ten opzichte van de meting in
het voorjaar van 2021.
De meeste sportverenigingen beschouwen zichzelf als financieel (zeer) gezond. Een derde beschouwt
zichzelf als financieel minder gezond of financieel redelijk gezond. Een kleine groep verenigingen
verwacht door het wegvallen van de steunmaatregelen in financiële problemen terecht te komen. Dit
zijn voornamelijk de verenigingen die zichzelf als financieel minder gezond beschouwen.
Sportverenigingen hebben met verschillende protocollen te maken bij het organiseren van sport- en
clubactiviteiten. De meeste sportverenigingen geven aan hierbij tegen problemen aan te lopen, zoals
problemen bij het controleren van de coronatoegangsbewijzen, het niet met een grote groep binnen
bijeen kunnen komen en/of het uitvoeren en handhaven van de anderhalvemeterregel.
Kortom, de financiële impact van de coronacrisis lijkt voor sportverenigingen mee te vallen. Met
name zaalsportverenigingen zijn minder financieel gezond. Verenigingen lijken de consequenties van
de coronacrisis het meest te voelen door een daling van het aantal leden en/of vrijwilligers. Met
name zaalsportverenigingen hebben met ledendaling te maken en voornamelijk veldsportverenigingen
beschikken over te weinig vrijwilligers en/of kader. Hoewel een deel van de verenigingen verwacht
dat het aantal leden en/of vrijwilligers de komende periode zal verbeteren, blijven dit belangrijke
aandachtspunten voor een blijvende toekomst van sportverenigingen.
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De cijfers over sportverenigingen zijn gebaseerd op een onderzoek onder 1.046 sportverenigingen in
Nederland. De dataverzameling heeft van 16 september tot en met 6 oktober 2021 plaatsgevonden. 38 Wat
betreft de zorgen, veerkracht en financiën zijn de resultaten vergeleken met eerdere peilingen in het
voorjaar van 2021 (24 maart t/m 21 april), het najaar van 2020 (25 september t/m 13 oktober), de zomer
van 2020 (8 juli t/m 31 augustus) en het voorjaar van 2020 (1 t/m 13 april 2020). Nieuw ten opzichte van
de eerdere peilingen is de aandacht voor het coronabeleid van sportverenigingen en de problemen die ze
daarbij ondervinden.

De sport- en clubactiviteiten zijn op het moment van de dataverzameling nog niet bij alle
sportverenigingen volledig hervat. Bij zeven op de tien verenigingen (72%) zijn (bijna) alle
trainingen/lessen/cursussen hervat en bij ongeveer de helft (bijna) alle
competities/toernooien/wedstrijden (57%) en vergaderingen/bijeenkomsten op locatie (49%) (zie
figuur 3.1). Clubactiviteiten, zoals feesten, kamp, rommelmarkt en quizavonden, zijn in mindere mate
hervat: twee op de tien verenigingen (20%) geven aan dat (bijna) alle clubactiviteiten weer volledig
plaatsvinden.
In vergelijking met het najaar 2020 zijn sportverenigingen op dit moment in grotere mate
‘geopend’. In het najaar van 2020 waren bij ongeveer de helft van de verenigingen (bijna) alle
trainingen/lessen/cursussen hervat (55%), bij een derde (bijna) alle competities/toernooien/wedstrijden
(33%), bij één op de acht (bijna) alle vergaderingen/bijeenkomsten (12%) en bij 2 procent (bijna) alle
clubactiviteiten.
Kijkend naar de mate waarin verenigingsactiviteiten zijn hervat, zijn minder grote verschillen te
zien tussen typen verenigingen dan in het najaar van 2020. Toen waren het vooral zaalsportverenigingen
(o.a. judo, basketbal, gymnastiek) en veldsportverenigingen (o.a. voetbal, hockey, tennis) waarbij
activiteiten waren hervat. In het najaar van 2021 zijn de verschillen tussen verschillende typen
verenigingen minder groot.
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Ongeveer twee op de tien verenigingsbestuurders (21%) geven aan zich (ernstige) zorgen te maken over de
gevolgen van de coronacrisis voor de vereniging (zie figuur 3.2). Zaalsportverenigingen (27%), kleine
verenigingen (≤ 100 leden, 25%) en overige binnensportverenigingen (o.a. zwemmen, bridge, darts, 23%)
maken zich het vaakst (ernstige) zorgen over hun toekomst. Verenigingen maken zich met name (ernstige)
zorgen over ledenverlies door opzeggingen en weinig nieuwe aanwas, de daling van het aantal
vrijwilligers/kaderleden, verlies aan sociale binding en de verhoogde werkdruk voor vrijwilligers door alle
maatregelen.
Vergeleken met eerdere peilingen maken minder verenigingsbestuurders zich (ernstige) zorgen
over de toekomst van de vereniging dan in het voorjaar van 2021 (33%), het najaar van 2020 (45%), de
zomer van 2020 (36%) en het voorjaar van 2020 (40%). Kijkend naar de aard van de zorgen, worden
financiële problemen minder vaak genoemd en betreffen zorgen vaker ledendaling en verlies van
vrijwilligers.
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Met veerkracht wordt het vermogen van de vereniging bedoeld om de impact van de coronacrisis te
absorberen en terug te veren naar de situatie van voor de coronacrisis. Drie kwart van de verenigingen
(75%) geeft aan vertrouwen te hebben in de veerkracht van de vereniging om de gevolgen van de
coronacrisis te overleven. Dat is meer dan in het voorjaar van 2021 (72%), het najaar van 2020 (66%), de
zomer van 2020 (73%) en het voorjaar van 2020 (67%). Over het algemeen hebben zaalsportverenigingen
(o.a. judo, basketbal, gymnastiek, 65%), kleine verenigingen (≤ 100 leden, 68%) en overige
binnensportverenigingen (o.a. zwemmen, bridge, darts, 70%) het minste vertrouwen in de veerkracht van
de vereniging.
In oktober 2021 zegt 3 procent van de verenigingen op omvallen te staan en 8 procent enigszins op
omvallen te staan (zie figuur 3.3). Dit is vergelijkbaar met het voorjaar van 2021 (4% (helemaal) wel en 7%
enigszins). Het zijn wederom voornamelijk zaalsportverenigingen (6% (helemaal) wel en 15% enigszins) en
kleine verenigingen (≤ 100 leden, 5% (helemaal) wel en 11% enigszins) die aangeven op omvallen te staan.
Het aandeel zaalsportverenigingen en kleine verenigingen dat op omvallen staat, is ten opzichte van het
voorjaar 2021 gestegen. Begin april 2021 gaf van de kleine verenigingen (≤ 100 leden) 5 procent aan
(helemaal) wel en 9 procent enigszins op omvallen te staan. Bij zaalsportverenigingen gaf 6 procent aan
(helemaal) wel en 9 procent enigszins op omvallen te staan.
Wanneer gevraagd wordt hoe lang sportverenigingen de continuïteit van de vereniging kunnen waarborgen
gegeven de huidige beperkende coronamaatregelen en het pakket aan steunmaatregelen, verwacht 2
procent van de verenigingen binnen vijf maanden te zijn opgeheven (zie figuur 3.4). 7 procent verwacht
de continuïteit van de vereniging tussen de zes en twaalf maanden te kunnen waarborgen. Dit is verbeterd
ten opzichte van het voorjaar van 2021, toen twee op de tien verenigingen (20%) verwachtten niet langer
dan twaalf maanden te kunnen blijven voortbestaan. Verenigingen die verwachten korter dan twaalf
maanden te kunnen blijven voortbestaan geven met name aan dat ledenverlies en/of de financiële
situatie doorslaggevend gaat zijn.
Ook vóór de coronacrisis maakten sportverenigingen zich zorgen over de toekomst. In het voorjaar van
2019 gaf één op de tien verenigingen aan weinig vertrouwen te hebben en de toekomst van hun vereniging
(zeer) somber in te zien. Kleine verenigingen (≤ 100 leden, 15%), binnensportverenigingen (12%) en
verenigingen zonder eigen accommodatie (16%) waren vaker negatief over hun toekomst dan andere
verenigingen. Meer dan de helft van de verenigingen die pessimistisch waren over de toekomst (52%) zag
de ledendaling en/of het behoud van leden als grootste uitdaging voor de toekomst van de vereniging.39

Hoe zien sportverenigingen hun toekomst? De grootste
uitdagingen voor sportclubs.
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Bij vier op de tien verenigingen (40%) is het ledental in de afgelopen twaalf maanden (sterk) gedaald (zie
figuur 3.5). Bij vier op de tien verenigingen (42%) is het ledental gelijk gebleven en bij ongeveer één op de
zes (17%) is het (sterk) gestegen. Van de verenigingen met ledendaling geven negen op de tien
verenigingen (92%) aan dat de ledendaling deels (30%), voornamelijk (27%) of heel erg (34%) aan de
coronacrisis kan worden toegeschreven. Dit lijkt te betekenen dat de coronacrisis voor een deel van de
verenigingen de oorzaak van het ledenverlies is, terwijl de coronacrisis bij andere verenigingen de trend
van ledenverlies heeft versterkt. Met name zaalsportverenigingen (65%), overige binnensportverenigingen
(45%), verenigingen zonder eigen kantine (47%), verenigingen zonder eigen accommodatie (47%) en kleine
verenigingen (≤ 100 leden, 44%) hebben met (sterke) ledendaling te maken.
Van de verenigingen met een ledendaling heeft 42 procent meer dan 20 procent van het
ledenbestand verloren. Bij een derde van de verenigingen met ledendaling heeft in het afgelopen jaar een
ledendaling van 10 tot 20 procent van het ledenbestand plaatsgevonden. Zaalsportverenigingen, overige
binnensportverenigingen, verenigingen zonder eigen kantine, verenigingen zonder eigen accommodatie en
kleine verenigingen (≤ 100 leden) hebben niet alleen het vaakst met ledendaling te maken, maar hebben
ook relatief de meeste leden verloren. Ook op basis van de ledentallen van sportbonden kan
geconcludeerd worden dat de binnensport hard door de coronacrisis geraakt wordt (tabel B2.2).
Verenigingen met een ledendaling maken zich vaker (ernstige) zorgen (37%) om de gevolgen van
de coronacrisis dan verenigingen waar het ledenaantal gelijk is gebleven (12%) of is gestegen (8%).
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Van de verenigingen met ledenstijging (17%) geeft ongeveer de helft (45%) aan dat deze deels (28%),
voornamelijk (13%) of heel erg (4%) aan de coronacrisis kan worden toegeschreven. Met name
veldsportverenigingen (35%) en grote verenigingen (> 250 leden, 32%) hebben afgelopen jaar een
ledenstijging doorgemaakt. Van de verenigingen met een ledenstijging heeft ongeveer één op de drie een
groei van 5 tot 10 procent (32%) en één op de drie een groei van 10 tot 20 procent (32%) van het
ledenbestand doorgemaakt.
Drie op de tien verenigingen (29%) verwachten komend jaar een (verdere) groei van het ledenbestand. Eén
op de tien verenigingen (10%) verwacht komend jaar een (verdere) krimp van het ledenbestand (zie
figuur 3.5). Positief is dat van de verenigingen met ledendaling een derde (36%) verwacht komend jaar te
groeien (zie figuur 3.6). 16 procent van de verenigingen met ledendaling verwacht komend jaar een
verdere daling.

Wanneer de ontwikkeling van het ledenbestand en de verwachting voor komend jaar wordt vergeleken
met een meting vóór de coronacrisis (in de winter van 2018/2019), blijkt dat het aandeel verenigingen
met ledendaling is toegenomen (van 30% in 2019 naar 40% in 2021) (zie figuur 3.7). Opvallend is dat het
aandeel verenigingen dat komend jaar een ledendaling verwacht, is afgenomen (van 16% in de winter van
2018/2019 naar 10% in het najaar van 2021). Ook opvallend is dat het aandeel verenigingen dat een
ledendaling verwacht is afgenomen in vergelijking met februari 2021 (van 27% in februari 2021 naar 10% in
het najaar van 2021). Dit lijkt te betekenen dat verenigingen positiever zijn over de toekomst of het
gevoel hebben dat ze voornamelijk trouwe leden hebben overgehouden.
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Ruim een derde van de verenigingen (35%) beschikt momenteel over (veel) te weinig vrijwilligers en/of
kader. Dit zijn voornamelijk veldsportverenigingen (50%), grote verenigingen (>250 leden, 49%) en
zaalsportverenigingen (41%). Verenigingen geven voornamelijk aan een tekort aan vrijwilligers en/of
kaderleden te ervaren bij het uitvoeren van bestuursfuncties en op het gebied van trainers/coaches.
Bij ongeveer een kwart van de verenigingen (27%) is het aantal vrijwilligers in de afgelopen twaalf
maanden (sterk) gedaald (zie figuur 3.8). Bij twee derde (67%) is het aantal vrijwilligers gelijk gebleven en
bij 3 procent is het (sterk) gestegen. Het aandeel verenigingen dat aangeeft in het afgelopen jaar een
daling van het aantal vrijwilligers te hebben ondervonden is meer dan verdubbeld ten opzichte van de
meting in het voorjaar van 2021. Toen gaf 12 procent van de verenigingen dit aan.
Van de verenigingen met een daling van het aantal vrijwilligers geven negen op de tien
verenigingen (88%) aan dat de daling deels (39%), voornamelijk (32%) of heel erg (17%) aan de coronacrisis
kan worden toegeschreven. Dit lijkt te betekenen dat de coronacrisis voor een deel van de verenigingen
de oorzaak van het verlies van vrijwilligers is, terwijl de coronacrisis bij andere verenigingen de trend van
het verlies aan vrijwilligers heeft versterkt. Veldsportverenigingen (37%), grote verenigingen (>250 leden,
36%), verenigingen met een eigen accommodatie (34%) en verenigingen met een eigen kantine (34%)
hebben het vaakst met een daling van het aantal vrijwilligers te maken. Verenigingen waar het aantal
vrijwilligers daalt, maken zich vaker (ernstige) zorgen (41%) om de gevolgen van de coronacrisis dan
verenigingen waar het aantal vrijwilligers gelijk is gebleven (14%) of (sterk) is gestegen (0%).
Eén op de zeven verenigingen (14%) verwacht komend jaar een (verdere) (sterke) daling van het aantal
vrijwilligers (zie figuur 3.8). Dit geldt voornamelijk voor verenigingen met een eigen kantine (17%),
verenigingen met een eigen accommodatie (16%) en veldsportverenigingen (16%). Eén op de tien
verenigingen (10%) verwacht komend jaar een stijging van het aantal vrijwilligers. Zorgelijk is dat van de
verenigingen met een daling van het aantal vrijwilligers 14 procent verwacht dat het aantal vrijwilligers
het komend jaar zal stijgen. Drie op tien verenigingen (29%) met een daling verwacht het komend jaar een
verdere daling (zie figuur 3.9).
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Eén op de drie sportverenigingen (30%) geeft aan behoefte te hebben aan ondersteuning vanuit de
sportbond, gemeente of andere organisaties. De helft van de verenigingen (48%) heeft geen behoefte aan
ondersteuning. Met name verenigingen die zich (ernstige) zorgen maken over de gevolgen van de
coronacrisis (46%), grote verenigingen (> 250 leden, 39%), middelgrote verenigingen (101-250 leden, 34%)
en veldsportverenigingen (34%) hebben behoefte aan ondersteuning. De ondersteuningsbehoefte heeft met
name betrekking op hulp bij het werven of activeren van vrijwilligers/kaderleden (16%), verduidelijking
van of tips bij coronamaatregelen en/of protocollen (14%), financiële ondersteuning (13%) en hulp bij de
omgang met de coronatoegangsbewijzen (11%) (zie figuur 3.10).

Monitor Sport en corona IV | Mulier Instituut

31

Sportverenigingen zijn gevraagd om hun eigen financiële positie te beoordelen. Twee derde (65%)
beschouwt zichzelf als financieel (zeer) gezond (zie figuur 3.11). Een derde beschouwt zichzelf als
financieel minder gezond (10%) of financieel redelijk gezond (26%). Met name zaalsportverenigingen (16%),
verenigingen met een eigen accommodatie (10%) en kleine verenigingen (≤100 leden, 10%) omschrijven
zichzelf vaker als financieel minder gezond. Verenigingen die zichzelf als financieel minder gezond
omschrijven, maken zich vaker (ernstige) zorgen om de gevolgen van de coronacrisis (62%) dan
verenigingen die redelijk gezond (31%) of (zeer) gezond zijn (12%).
Vergeleken met een meting vóór de coronacrisis (in de winter van 2018/2019) is het aandeel
verenigingen dat zichzelf als financieel minder gezond (van 7% in 2019 naar 9% in het najaar van 2021) of
redelijk gezond (van 22% in 2019 naar 26% in het najaar van 2021) beschouwt, licht toegenomen (zie
figuur 3.12). In vergelijking met februari 2021 is de financiële positie van sportverenigingen stabiel.
Van de sportverenigingen die beschikken over een eigen sportaccommodatie en/of kantine, geeft één op
de drie (33%) aan door de coronacrisis (geplande) investeringen in bouw en/of onderhoud van de
sportaccommodatie en/of kantine te hebben uitgesteld. Dit betreft voornamelijk het onderhoud van de
sportaccommodatie (17%), energiebesparende maatregelen en/of duurzame energieopwekking (16%), het
onderhoud van de kantine (10%) en het verbouwen van de sportaccommodatie (8%) en/of kantine (5%).
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Begin april 2020 gaf ongeveer een kwart van de sportverenigingen in Nederland (24%) aan dat
steunmaatregelen, hulp of ondersteuning essentieel zouden zijn om als vereniging de coronacrisis te
kunnen overleven. In oktober 2020 was dit licht gestegen naar een derde van de verenigingen (32%). In het
voorjaar van 2021 was dit aandeel weer licht gedaald naar ongeveer een kwart (27%), en in het najaar van
2021 is het verder gedaald naar ongeveer twee op de tien verenigingen (21%, zie figuur 3.13). Dit zijn met
name veldsportverenigingen (30%), verenigingen met een eigen kantine (27%), verenigingen met een eigen
accommodatie (27%) en grote verenigingen (> 250 leden, 25%). In vergelijking met het voorjaar van 2021
zijn alleen overige binnensportverenigingen steunmaatregelen, hulp of ondersteuning vaker essentieel
gaan achten voor het overleven van hun vereniging.
Verenigingen konden gebruik maken van verschillende steunmaatregelen. 48 procent van de verenigingen
geeft aan in 2020 (46%) en/of 2021 (37%) gebruik te hebben gemaakt van de financiële steun van de
Rijksoverheid of gemeente (zie figuur 3.14). Met name veldsportverenigingen (91%), grote verenigingen
(> 250 leden), verenigingen met een eigen kantine (73%) en verenigingen met een eigen accommodatie
(69%) hebben gebruik gemaakt van financiële steunmaatregelen van de overheid. Dit zijn overwegend de
verenigingen die aangeven dat steunmaatregelen/hulp/ondersteuning essentieel zijn om te overleven. Van
de verenigingen die aangeven dat steunmaatregelen/hulp/ondersteuning essentieel zijn om te overleven,
heeft 77 procent gebruik gemaakt van financiële steun van de overheid.
Vanaf 1 oktober 2021 stoppen naar verwachting de financiële steunmaatregelen van de overheid.
Ongeveer één op de tien verenigingen (11%) verwacht door het wegvallen van de steunmaatregelen in
financiële problemen terecht te komen (2%) of enigszins in financiële problemen terecht te komen (9%).
Dit zijn voornamelijk de verenigingen die zichzelf als minder gezond beschouwen. 84 procent van de
verenigingen verwacht met het wegvallen van de steunmaatregelen niet in financiële problemen te
komen.
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Sportverenigingen hebben met verschillende protocollen te maken bij het organiseren van sport- en
clubactiviteiten. Zeven op de tien sportverenigingen (71%) geven aan hierbij tegen problemen aan te
lopen (zie figuur 3.15). Veldsportverenigingen (87%), grote verenigingen (>250 leden, 84%), verenigingen
met een eigen kantine (81%) en verenigingen met een eigen accommodatie (80%) ervaren het vaakst
problemen met de coronamaatregelen bij het organiseren van sport- en clubactiviteiten.
Ongeveer een derde van de verenigingen ervaart problemen bij het controleren van de
coronatoegangsbewijzen (35%), het niet met een grote groep binnen bijeen kunnen komen (31%) en het
uitvoeren en handhaven van de anderhalvemeterregel (30%). Daarnaast ondervinden verenigingen
problemen omdat ze geen activiteiten kunnen organiseren in het clubhuis/de kantine (28%), bij het
uitvoeren van de gezondheidscheck (28%), met leden/vrijwilligers die niet gevaccineerd zijn (20%) en bij
de registratie van sporters/bezoekers (18%).
Bij de meeste verenigingen leidt de vaccinatie van leden/vrijwilligers niet of nauwelijks tot
discussie (63%) (zie figuur 3.16). Bij ongeveer een kwart van de verenigingen (27%) leidt vaccinatie af en
toe tot discussie (20%), vaak tot discussie (4%) of zelfs tot een tweedeling binnen de vereniging (3%). De
verenigingen waar discussie heeft plaatsgevonden geven met name aan dat dit gaat over het wel of niet
controleren van een coronatoegangsbewijs en over de keuzevrijheid van leden. Bestuurders staan niet
altijd achter de verplichte controle van coronatoegangsbewijzen en/of willen niet (meer) leden verliezen
die niet gevaccineerd zijn.
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Ongeveer twee op de tien verenigingen hebben beleid of regelgeving over coronavaccinatie, negatieve
coronatests of herstelbewijzen voor leden (zie figuur 3.17). Het gaat hierbij meestal om het opstellen van
een coronaprotocol voor de vereniging. De meeste verenigingen geven aan de regels van de Rijksoverheid,
het RIVM, de gemeente, NOC*NSF en/of de sportbond te volgen. 16 procent van de verenigingen heeft
beleid of regelgeving over coronavaccinatie, negatieve coronatests of herstelbewijzen voor
vrijwilligers/kaderleden (zie figuur 3.17). Deze verenigingen geven veelal aan dat het om dezelfde
protocollen gaat als voor leden. Ook hierbij noemen de meeste verenigingen dat ze de regels van de
Rijksoverheid, het RIVM, de gemeente, NOC*NSF en/of de sportbond volgen.
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Johan Steenbergen, Rutger de Kwaasteniet en Peter van Eldert
Dit hoofdstuk gaat over de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemende sportaanbieders in Nederland
in de periode van medio mei 2021 tot en met september 2021. We geven eerst een algemeen beeld van de
ondernemende sportaanbieders, om vervolgens wat uitvoeriger stil te staan bij de fitnessbranche.

Op basis van een peiling onder ondernemende sportaanbieders in september 2021 wordt een
algemeen beeld geschetst over de gevolgen van de coronacrisis in het eerste halfjaar van 2021. Door
een beperkte respons en een scheve verdeling binnen de respons geven de resultaten een indicatie
van de daadwerkelijke ontwikkelingen.
Het klantenbestand van de sportondernemers is afgenomen. Weliswaar is er een verschil naar type
aanbieder, met name binnensport versus buitensport, maar het algehele beeld is dat een afname van
het klantenbestand aanzienlijk vaker voorkomt dan een toename. Daarnaast heeft de helft van de
sportondernemers te maken met een personeelstekort en ervaart de helft van alle sportondernemers
problemen met het aantrekken van nieuw personeel. De financiële situatie van ondernemende
sportaanbieders geeft een gematigd positief beeld. Bijna twee op de drie sportondernemers zien de
eigen onderneming als gezond. Onder binnensportaanbieders is het oordeel over de financiële situatie
minder positief.
Een groot deel (41%) van de sportondernemers heeft in 2020 en 2021 gebruik gemaakt van de
financiële steunmaatregelen van de overheid. De helft van de sportondernemers verwacht niet in
problemen te komen nu de overheid deze steunmaatregelen heeft stopgezet. De verwachtingen voor
de toekomst worden door de sportondernemers in september 2021 toch vooral als positief
aangemerkt. Zo beschouwt de meerderheid de eigen onderneming als voldoende veerkrachtig.
De fitnessbranche heeft in vergelijking met net voor de uitbraak van het coronavirus bijna een kwart
van de leden verloren. Het te incasseren incassobedrag lag in juli 2021 voor een groot deel van de
sportondernemers lager dan in januari 2021. Wel lijkt er in vergelijking met een jaar geleden wat
herstel qua omzet: deze is zo’n 15 procent hoger. Toch is de omzet in juni 2021 nog zo’n 25 procent
lager dan in oktober 2019. Om te overleven hebben fitnessondernemers de kosten teruggebracht door
op het eigen inkomen te bezuinigen (69%), zelf meer uren te gaan werken (61%), te bezuinigen op
personeel en aanpassingen in de huur te regelen. Daarnaast hebben ze gebruik gemaakt van een
aantal steunmaatregelen, zoals de NOW- en de TVL-regeling. Niet iedereen kwam voor zo’n regeling
in aanmerking: 50 procent van de fitnessondernemers die geen gebruik hebben gemaakt van de steun
geeft aan dat het verlies aan omzet hiervoor te beperkt was.
Een voorzichtige conclusie is dat de weg is ingezet naar een licht herstel van de financiële situatie en
de sportondernemers in september 2021 gematigd positief naar de (nabije) toekomst kijken. Dit geldt
overigens niet voor alle typen aanbieders, de binnensportaanbieders lijken er minder goed voor te
staan dan de aanbieders van buitensport. In de (nabije) toekomst zal moeten blijken wat de invoering
van het coronatoegangsbewijs betekent voor de sportondernemers. Daarnaast zullen de
sportondernemers nog geconfronteerd worden met gevolgschade, waaronder het voldoen aan
uitgestelde betalingsverplichtingen.
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Onder het aanbod van sportondernemers scharen wij aanbieders met een winstoogmerk of commercieel
verdienmodel. Een groot deel van deze sportondernemers is aangesloten bij brancheorganisaties, maar dit
verschilt per branche. De verschillende brancheorganisaties hebben zich verenigd in een
samenwerkingsverband: het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS). Bij het POS zijn eind 2021 de
volgende ondernemende sportaanbieders aangesloten:
1. Airsoftcentra
2. Biljartcentra
3. Budosportscholen
4. Buitensportbedrijven
5. Dansscholen
6. Fitnesscentra
7. Golfbanen
8. Hippische sportcentra
9. Klim- en bergsportcentra
10. Skatecentra
11. Ski indoorcentra
12. Squashcentra
13. Vechtsportcentra
14. Watersportcentra
15. Yogacentra
16. Zwembaden
Tabel B3.1 (bijlage 3) bevat een overzicht van deze sectoren met daarbij enkele kerncijfers. 40 Volgens
schattingen van het POS vertegenwoordigen de verschillende categorieën samen ruim 13.000 bedrijven,
waar bijna 117.000 medewerkers werken. 41 Het totale aantal lidmaatschappen bij sportondernemers is
vergelijkbaar met dat van lidmaatschappen bij sportverenigingen. In 2018 was 23 procent van de
Nederlandse bevolking (6 jaar en ouder) lid bij een commerciële sportaanbieder. 42 Daarnaast hebben
sportondernemers niet alleen te maken met leden, maar ook met ongebonden sporters, bijvoorbeeld
mensen die een kaartje kopen in een zwembad en huurders van zwembaden, maneges, golfbanen en
squashbanen.

Om inzicht te krijgen in de gevolgen van de coronacrisis heeft het Mulier Instituut, in samenwerking met
het POS, een vragenlijst samengesteld die via de brancheorganisaties onder de aangesloten
sportondernemers is uitgezet. Deze vragenlijst is een voortzetting van de uitvraag die eerder is gedaan in
het voorjaar van 2021. De vragenlijst stond uit in een drukke periode voor de sportondernemers (eind
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september 2021), waardoor niet alle branches hebben deelgenomen. De respons is lager uitgevallen dan
de vorige peiling in het voorjaar van 2021 (n=90).
De resultaten geven dus een indicatie van de gevolgen van de coronacrisis en een globaal beeld van de
sportondernemers. Wel zijn er verschillen tussen de verschillende branches. Om hiervoor enigszins te
corrigeren hanteren we een weegfactor aan de hand van het totale aantal bedrijven per branche volgens
cijfers van het POS (zie bijlage 3). In tabel 4.1 wordt de respons na opschonen van de resultaten
weergegeven zoals die gelden voor de POS-vragenlijst. Naast de vragenlijst die onder het POS is uitgezet,
heeft ook NL Actief onder haar leden een vragenlijst uitgezet. Ook hier was de respons niet al te hoog (n=
89).

De veerkracht van sportondernemers is vanaf de start van de coronacrisis behoorlijk op de proef gesteld.
Sportondernemers moesten vanwege de beperkende coronamaatregelen vrijwel per direct stoppen. De
dienstverlening moest worden afgeslankt en in de meeste gevallen zelfs gestaakt, met als gevolg omzeten inkomensverlies en verlies van personeel voor veel sportondernemers. Ook in het voorjaar van 2021
waren nog veel deuren gesloten of moest men naar alternatieven zoeken, maar vanaf mei 2021 werden
veel beperkende maatregelen vanuit de overheid weer versoepeld.
In de periode vanaf mei 2021 zijn tal van versoepelingen doorgevoerd. Deze hebben bijvoorbeeld
betrekking op de grootte van de groepen die toegelaten mogen worden, langere openstelling van de
accommodatie en het loslaten van de anderhalvemeterregel en de mondkapjesplicht in binnenruimtes.
Met ingang van 6 november heeft de georganiseerde binnensport te maken met het coronatoegangsbewijs.
Voor een overzicht van de coronamaatregelen zie tabel 1.1 en tabel B1.1.

De coronacrisis heeft haar weerslag gehad op het klantenbestand van de ondernemende sportaanbieders.
Voor klanten met een abonnement en/of lidmaatschap neemt 40 procent van de ondernemende
sportaanbieders een afname waar (figuur 4.1). Bij 23 procent van de sportondernemers bleef dit aantal
gelijk en 20 procent zag het aantal klanten met een abonnement/lidmaatschap toenemen.
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Een nog hoger percentage (48%) van de ondernemende sportaanbieders zag het aantal klanten dat een
cursus en/of les volgt afnemen. 20 procent dit aantal ongeveer gelijk blijven en een iets hoger percentage
(24%) zag dit type klanten juist toenemen. 29 procent van de ondernemende sportaanbieders zag een
afname van het aantal verkochte strippenkaarten. 17 procent van de sportondernemers zag dit aantal
gelijk blijven en slechts 5 procent zag een toename. Het aantal incidentele klanten nam voor 40 procent
van de sportondernemers af. Voor 24 procent bleef het gelijk en 13 procent zag een toename.

Kijkend naar de verandering in het personeelsbestand tussen januari en september 2021 is voor ongeveer
de helft (49%) van de sportondernemers het aantal medewerkers met een vast dienstverband gelijk
gebleven (figuur 4.2). Voor iets meer dan een kwart (26%) is dit afgenomen en voor slechts 5 procent van
de ondernemers is het aantal medewerkers in vaste dienst toegenomen. Bij flexibele dienstverbanden
liggen de percentages iets anders. Iets meer dan een derde (36%) van de sportondernemers ziet een
afname van het aantal medewerkers met een flexibel contract. Bij 38 procent is het aantal flexibele
aanstellingen gelijk gebleven en bij één op de tien (10%) sportondernemers is dit aantal toegenomen.

Doordat de meeste sportondernemers in de zomer de deuren weer konden openen, is de vraag naar
arbeidskrachten mogelijk toegenomen. Het kan echter zijn dat deze arbeidskrachten niet beschikbaar
zijn. De mogelijkheid bestaat dat medewerkers tijdens de sluiting van de sport de sector hebben verlaten
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om in een andere sector te gaan werken. Gezien de landelijke spanning op de arbeidsmarkt 43, is het lastig
om deze arbeidskrachten opnieuw aan te trekken. Bijna de helft van de sportondernemers (47%) heeft in
september 2021 te maken met een tekort aan personeel (figuur 4.3). In de branches golf en hippische
sport is dit respectievelijk 50 procent en 44 procent. Voor zwembaden en zwemscholen ligt dit percentage
aanzienlijk hoger: daar kampt ongeveer twee derde van de ondernemers (67%) met een tekort aan
personeel. Binnen de groep ‘overige sportondernemers’ (biljart, buitensport, squash en watersport)
hebben vier op de tien (41%) te kampen met personeelstekorten.

Dit personeelstekort is naar verwachting niet eenvoudig op te lossen. Op dit moment (september 2021)
ervaart namelijk 50 procent van de ondernemers problemen bij het aantrekken van nieuwe
arbeidskrachten (figuur 4.4). Onder golfondernemers (45%) en in de hippische sport (44%) is het
aantrekken van personeel een iets minder groot probleem dan voor zwembaden en sportscholen. Daar
hebben meer dan zes op de tien ondernemers (63%) problemen met het aantrekken van personeel.
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De coronamaatregelen en het (tijdelijk) sluiten van de sportaccommodatie hebben, zo blijkt uit eerdere
metingen, financiële gevolgen voor de sportonderneming. We schetsen hier hoe de sportondernemers dit
in september 2021 inschatten. In de eerste helft van 2021 is de financiële situatie voor bijna de helft
(47%) van de ondernemingen slechter geworden in vergelijking met het einde van 2020 (figuur 4.5). Bij
ongeveer één op de drie (34%) is er geen noemenswaardig verschil en voor bijna één op de vijf (18%) is de
financiële situatie verbeterd.
Van de golfondernemers geldt voor slechts 5 procent dat de financiële situatie in de eerste helft van 2021
slechter is dan aan het einde van 2020. Bij 59 procent van de golfondernemers is sprake van een
verbetering. Binnen de hippische sport is voor 33 procent van de ondernemers sprake van een
verslechtering, voor ongeveer de helft (48%) is er geen noemenswaardig verschil en bij 19 procent is er
een verbetering. Van de zwembaden en zwemscholen is voor 46 procent sprake is van een verslechtering,
ziet 42 procent geen noemenswaardig verschil en ziet 13 procent een verbetering.
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Van de ervaren financiële situatie (in september 2021) ontstaat een gematigd positief beeld. In totaal
beschrijft 36 procent van de ondernemende sportaanbieders de huidige financiële situatie als gezond
(35%) of zelfs zeer gezond (1%; figuur 4.6). 29 procent ervaart de huidige financiële situatie als redelijk.
Toch is iets meer dan één op de drie sportondernemers minder positief over de financiële situatie.
18 procent schat de huidige financiële situatie in als minder gezond en voor 17 procent geldt zelfs dat de
financiële situatie zorgwekkend is.
Van de golfondernemers geeft maar liefst 78 procent aan gezond (64%) of zeer gezond (14%) te zijn.
Binnen de hippische sport geeft 44 procent aan dat de huidige financiële situatie gezond is, maar ervaart
26 procent deze als minder gezond (19%) of zorgwekkend (7%). Een soortgelijk beeld zien we binnen de
zwembadbranche: 25 procent ervaart de financiële situatie als minder gezond en 4 procent als
zorgwekkend. Onder de overige ondernemers (biljart, buitensport, squash en watersport) zijn de
percentages aanmerkelijk minder positief: 18 procent vindt de huidige financiële situatie minder gezond
en bijna een kwart (24%) vindt deze zorgwekkend.
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Van de sportondernemers heeft 41 procent in zowel 2020 als 2021 gebruik gemaakt van de financiële
steunmaatregelen van de overheid (figuur 4.7). 29 procent heeft dit alleen gedaan in 2020 en slechts
5 procent alleen in 2021. 22 procent heeft geen financiële steunmaatregelen van de overheid gebruikt.
Per branche verschillen de percentages iets. Van de golfondernemers heeft 18 procent zowel in 2020 als in
2021 gebruik gemaakt van de financiële steunmaatregelen. Een aanmerkelijk groter deel (45%) van de
golfondernemers heeft dit alleen in 2020 gedaan. Iets meer dan een kwart (27%) gebruikte geen financiële
steunmaatregelen. Voor de hippische sport komt het beeld nagenoeg overeen met dat van de golf.
15 procent kreeg zowel in 2020 als in 2021 financiële steun vanuit de overheid en bijna de helft (48%)
alleen in 2020. Een geringe hoeveelheid ondernemers uit de hippische sport (4%) maakte alleen in 2021
gebruik van de financiële steunmaatregelen. Een derde (33%) van de ondernemers uit de hippische sport
maakte geen gebruik van steunmaatregelen.
Voor sportondernemers uit de zwembranche is het beeld geheel anders. Van de zwembaden en
zwemscholen maakte 54 procent in zowel 2020 als 2021 gebruik van financiële steunmaatregelen en een
aanmerkelijk kleiner deel alleen in 2020 (8%) of 2021 (4%; figuur 4.7). Een kwart van de zwembaden en
zwemscholen (25%) maakte in het geheel geen gebruik van de financiële steunmaatregelen.
Van de overige sportondernemers (biljart, buitensport, squash en watersport) heeft 44 procent zowel in
2020 als in 2021 gebruik gemaakt van financiële steunmaatregelen. 31 procent deed dit alleen in 2020 en
6 procent alleen in 2021. 19 procent heeft geen gebruik gemaakt van financiële steunmaatregelen. Binnen
de zwembadbranche (58%) en bij overige ondernemers (50%) wordt in 2021 dus nog relatief veel gebruik
gemaakt van de financiële steunmaatregelen in vergelijking met de golfbranche en hippische sport.
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De financiële steunmaatregelen van de overheid zijn gestopt per 1 oktober 2021. Van de
sportondernemers verwacht iets meer dan de helft (51%) dat ze hierdoor niet in problemen komen
(figuur 4.8). Eén op de vijf (21%) is daarentegen minder positief en ziet zichzelf wel in financiële
problemen komen. Iets meer dan een kwart (27%) heeft geen idee of ze in de problemen komen.
Vrijwel alle golfondernemers (95%) denken niet in problemen te komen als financiële steunmaatregelen
worden stopgezet. Ook een hoog percentage ondernemers uit de hippische sport (78%) verwacht niet in de
problemen te komen, maar hier geeft ook 7 procent aan dat ze wel in problemen komen. Van de
zwembaden en zwemscholen denkt 8 procent in de problemen te komen als de financiële maatregelen
stoppen en verwachten meer dan zes op de tien (68%) dit niet. Wat hier opvalt is dat één op de drie (33%)
het niet weet. Van de overige sportondernemers uit biljart, buitensport, squash en watersport zijn de
percentages wat meer gelijk verdeeld. 29 procent komt in de problemen als de financiële maatregelen
stoppen, 41 procent verwacht dit niet en 29 procent verkeert in het ongewisse.
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Hoe zien de ondernemende sportaanbieders de nabije toekomst? 59 procent van de sportondernemers
geeft, op basis van de financiële situatie in september 2021, aan de continuïteit van de onderneming nog
twaalf maanden of langer te kunnen handhaven (figuur 4.9). Voor 25 procent van de sportondernemers is
dit lastig in te schatten. Slechts een enkele sportondernemer (4%) verwacht de continuïteit nul tot twee
maanden te kunnen waarborgen en ongeveer eenzelfde percentage (5%) denkt dat de onderneming het
nog zes tot elf maanden kan uithouden. Kijken we naar de verschillen tussen ondernemende
sportaanbieders, dan valt op dat de verwachting de continuïteit twaalf maanden of langer te kunnen
waarborgen bij golf het hoogst is (86%) en binnen de zwembadbranche het laagst (50%).

In figuur 4.10 is te zien dat de verwachtingen voor de toekomst, met enige voorzichtigheid, positief zijn.
Met de stelling dat de onderneming voldoende veerkrachtig is om de gevolgen van de coronacrisis te
overleven is 60 procent van de sportondernemers het eens. Ook is 74 procent van de sportondernemers
het (helemaal) oneens met de stelling dat hun onderneming door de coronacrisis op omvallen staat. Wel is
voor 42 procent van de ondernemende sportaanbieders ondersteuning door de overheid essentieel om te
overleven. Voor 30 procent van de ondernemende sportaanbieders is die steun niet essentieel.
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Brancheorganisatie NL Actief heeft een vragenlijst uitgezet onder haar leden (n=89). In dit deel geven we,
aan de hand van de uitkomsten van deze vragenlijst, een verdiepend beeld van de fitnessbranche. Op
basis van een peiling van NL Actief in juli 2021 kunnen we de ledenontwikkeling, de omzetontwikkeling,
eventuele kostenbesparingen, het gebruik van steunmaatregelen en incasseringen binnen de
fitnessbranche in kaart brengen.
Gevolgen coronacrisis voor de fitnessbranche

In de periode tussen oktober 2019 en oktober 2020 nam het ledenaantal gemiddeld met 15,8 procent af
(figuur 4.11) en tussen oktober 2020 en juni 2021 daalde het met nog eens 7,6 procent. Door deze verdere
afname kwam het ledenaantal in juni 2021 gemiddeld 23,4 procent lager uit dan in oktober 2019, net voor
de uitbraak van het coronavirus. De fitnessondernemers hebben tijdens de coronacrisis dus ongeveer een
kwart van hun leden verloren.

De inkomsten van de fitnessondernemers kwamen tijdens de tweede lockdown, van 15 december 2020 tot
19 mei 2021, niet alleen door de terugloop van leden onder druk te staan: ook de inkomsten uit de
overgebleven leden liepen terug. Zo incasseerde minder dan de helft van de fitnessondernemers (41%) de
abonnementsgelden zoals voor de coronacrisis (figuur 4.12). Ongeveer 6 procent incasseerde wel, maar
heeft het bedrag aangepast, en 8 procent van de fitnessondernemers heeft het abonnement bevroren.
Een hoog percentage (45%) geeft aan iets anders te hebben gedaan. De antwoorden die zijn gegeven zijn
te plaatsen onder de noemer ‘we hebben leden eigen keuze laten maken’, met enkele variaties.
Sommigen boden een keuze tussen betalen, bevriezen of storneren. Andere fitnesondernemers boden
leden de mogelijkheid een percentage van het abonnementsgeld te betalen: 100 procent, 75 procent,
50 procent of 0 procent.

Monitor Sport en corona IV | Mulier Instituut

47

In juli 2021 incasseerde 64 procent van de fitnessondernemers een lager bedrag dan in januari 2020
(figuur 4.13. 15 procent incasseerde hetzelfde bedrag en voor 15 procent lag het te incasseren bedrag in
juli 2021 hoger dan in januari 2020.

Financiële gevolgen
In de peiling van NL Actief zijn de fitnessondernemers voor de omzetontwikkeling over de afgelopen jaren
gevraagd een inschatting te maken op dezelfde manier als voor de ledenontwikkeling. Voor verschillende
meetmomenten moesten ze de omzet uitdrukken als percentage van de omzet in oktober 2019. In de
periode van oktober 2019 tot en met juni 2020 nam de omzet met 30,5 procent af (figuur 4.14). De omzet
herstelde zich in het jaar daarna (juni 2020 tot en met juni 2021) enigszins met een stijging van
15 procent (van 69,5% naar 76,2%). Aangenomen mag worden dat deze stijging zich vooral heeft ingezet
vanaf medio mei 2021, toen de versoepelingen zijn doorgevoerd. Weliswaar is er de laatste tijd sprake van
herstel, maar de omzet is in juni 2021 nog altijd 23,8 procent lager dan in oktober 2019, voor de
coronacrisis.
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Tijdens de lockdowns hebben fitnessondernemers, naast de steunmaatregelen, op verschillende manieren
geprobeerd de kosten terug te brengen. 69 procent van de fitnessondernemers heeft zichzelf minder
salaris uitgekeerd. Ook zijn veel ondernemers zelf meer gaan werken (61%) of hebben ze bezuinigd op het
personeel (56%; figuur 4.15). Een aantal ondernemers heeft het pand aangekocht waarin ze zijn gehuisvest
(13%). Bijna de helft (48%) heeft een huuraanpassing kunnen regelen en één op de tien hoefde geen huur
te betalen tijdens de lockdowns.

Gebruik steunmaatregelen
Ondernemers in de fitnessbranche kunnen gebruik maken van de landelijke steunmaatregelen. In
hoofdstuk 8 worden deze steunmaatregelen verder beschreven. Het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) publiceert periodiek cijfers over het gebruik van deze steunmaatregelen en maakt hierbij een
uitsplitsing naar sectoren, op basis van de SBI-sectorcodering. Aangezien fitnesscentra binnen die codering
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een eigen code hebben (9313 Fitnesscentra), is voor een aantal van deze steunmaatregelen een
uitsplitsing mogelijk naar fitnesscentra.
In totaal ontvingen fitnesscentra tot en met 31 augustus 2021 zo’n 91 miljoen euro steun vanuit de NOWregelingen (bijlage 4). Daarvan kwam 27 miljoen euro vanuit de NOW 1.0 (675 aanvragen), 13 miljoen euro
vanuit NOW 2.0 (355 aanvragen), 9 miljoen euro vanuit NOW 3.1 (400 aanvragen) en 23 miljoen euro
vanuit NOW 3.2 (525 aanvragen). De registraties voor de NOW 3.3 waren op het peilmoment van 31
augustus 2021 nog niet compleet, maar de tussenstand van deze regeling voor de fitnesscentra stond op 18
miljoen euro (395 aanvragen). De NOW 4.0 stond op het peilmoment nog open, waardoor hiervoor enkel
voorlopige cijfers beschikbaar zijn. Per 31 augustus 2021 stond de tussenstand voor deze regeling op 1
miljoen euro (90 aanvragen), maar dit zal naar verwachting hoger uitvallen als de regeling is afgesloten.
Van de TOGS-regeling maakten 1.431 fitnesscentra gebruik, voor een totaalbedrag van 5,7 miljoen euro
(bijlage 4). De daaropvolgende TVL-regeling zorgde tot en met 28 februari 2021 in totaal voor 9 miljoen
euro steun voor de fitnesscentra. Van TVL-1 en TVL Q4 2020 werd voor respectievelijk 4 en 2 miljoen euro
steun aangevraagd, terwijl van TVL Q1 2021 voor 14 miljoen euro werd aangevraagd. Net als voor NOW 3.3
waren de registraties voor TVL Q2 2021 op het peilmoment van 31 augustus 2021 nog niet compleet. De
tussenstand stond voor deze regeling op 6 miljoen euro (330 aanvragen).
Over de meest recente NOW- en TVL-regelingen is in de peiling van NL Actief in juli in voorkomend geval
gevraagd waarom fitnessondernemers geen aanvraag hadden gedaan. Voor alle bevraagde regelingen gaf
meer dan de helft aan dat dit kwam doordat de onderneming niet genoeg omzetverlies had geleden om
ervoor in aanmerking te komen. Dit is een positief signaal: het impliceert immers dat de omzetderving
voor deze ondernemers enigszins beperkt was in de periode waarvoor de steunmaatregel gold.
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Marit Dopheide, Agnes van Suijlekom en Lisanne Balk
In dit hoofdstuk belichten we op basis van recente gegevens, gesprekken en mediaberichten de
ontwikkelingen die de Nederlandse topsport gedurende de zomer en het najaar van 2021 heeft
doorgemaakt. De focus ligt op de financiële gevolgen voor de topsport en de ontwikkeling van
sporttalenten. Daarnaast staan we stil bij de Olympische en Paralympische Spelen.

Sinds de zomer van 2021 draait de Nederlandse topsport weer bijna op volle toeren. De sportkalender
van de zomer van 2021 was weer gevuld met (inter)nationale wedstrijden en competities, waaronder
de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio. De Spelen zijn qua resultaten voor Nederland zeer
succesvol verlopen. Wel hebben het uitstel van de Spelen en de bijbehorende maatregelen voor extra
kosten gezorgd. Voor NOC*NSF komen de totale extra kosten voor onder andere personeel, transport
en coronamaatregelen uit op ruim 860.000 euro. Ook richting de Winterspelen in Beijing (2022)
worden extra kosten verwacht door de strenge coronamaatregelen.
Naast de topsporters kunnen talentvolle (jonge) sporters in Nederland weer deelnemen aan
competities en wedstrijden. Uit onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor talentvolle
sporters in Nederland blijkt dat ruim de helft van de talenten (56%) het afgelopen jaar (juli 2020-juli
2021) niet heeft kunnen deelnemen aan wedstrijden. Bijna de helft van de respondenten (46%) heeft
de invloed van de coronamaatregelen op de ontwikkeling van hun sportcarrière als zowel positief als
negatief ervaren. Ruim een kwart (29%) ervaarde enkel een (zeer) negatief effect. De sporters die op
een TeamNL-centrum trainen ervaarden minder vaak een negatief effect. Hoewel de grootste ervaren
nadelen inmiddels zijn weggenomen, is er een groep sporters (15%) die aangaf alsnog behoefte te
hebben aan ondersteuning gericht op het terugkomen in het oude ritme.
Door teruglopende inkomsten kwam de eigen bijdrage van de sportbonden aan de topsport- en
talentprogramma’s in het geding. De overheid heeft daarom in 2021 een eenmalige tegemoetkoming
van 5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Uit een rondgang bij de sportbonden blijkt dat het merendeel
van de bonden deze bijdrage daadwerkelijk nodig heeft gehad. Drie sportbonden hebben aangegeven
de bijdrage (gedeeltelijk) toch niet nodig te hebben.
Daarnaast is inzicht verkregen in de daadwerkelijke kosten van de topsportprogramma’s en TeamNLcentra in 2020. Met een totale onderbesteding van 10,6 miljoen euro zijn de uiteindelijke kosten
lager uitgevallen dan begroot. Dit komt hoofdzakelijk door het wegvallen van wedstrijden en
trainingsstages (81% van de totale onderbesteding). Van de totale onderbesteding van 10,6 miljoen
euro is een bedrag van circa 5,7 miljoen euro gerealloceerd naar 2021. Daarnaast zal NOC*NSF een
bedrag van circa 1,4 miljoen euro terugvorderen. Dit komt enerzijds terecht in de topsportreserve van
NOC*NSF en anderzijds in de egalisatiereserve van het ministerie van VWS
Middels een peiling is inzicht verkregen in de vraag in hoeverre de coronacrisis invloed heeft op het
gemeentelijke topsportbeleid. Bij 17 procent van de gemeenten (totale n=140) is het thema
talentontwikkeling en/of topsport opgenomen in de huidige gemeentelijke begroting. Als gevolg van
de coronacrisis verwacht ruim twee derde (68%) van deze gemeenten geen aanpassingen te hoeven
doen in dit budget. Sommige gemeenten (17%) kunnen nog niet goed inschatten in hoeverre het
topsportbudget overeind kan blijven.
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In de vorige editie van de monitor waren de coronamaatregelen voor de topsporters die trainden op een
topsportlocatie en/of deelnamen aan een topcompetitie al nagenoeg opgeheven. De maatregelen vanaf
16 maart 2021 die betrekking hebben op de topsport zijn hoofdzakelijk van invloed op de groep
sporttalenten en topsporters die niet op een aangewezen topsportlocatie trainen (zie tabel 5.1). Zij
hebben te maken met de maatregelen die gelden voor de breedtesport. Momenteel (oktober 2021) kan
deze groep weer trainen zonder beperkingen en deelnemen aan wedstrijden. Voor het publiek bij
professionele sportwedstrijden en competities geldt dat zij verplicht een coronatoegangsbewijs moeten
kunnen tonen.

Ministeriële regeling met bedoelde professionele
sporten (artikel 6.1).
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In de vorige monitor is beschreven dat de eigen bijdrage van de sportbonden aan de topsport- en
talentprogramma’s onder druk kwam te staan door de inkomstenderving bij een groot aantal bonden.
Vanwege deze inkomstenderving heeft de overheid destijds eenmalig 5 miljoen euro beschikbaar gesteld
om de continuïteit van de topsportprogramma’s te waarborgen. 45 Zowel sportbonden als TeamNL-centra
hebben de mogelijkheid gekregen om een subsidieaanvraag in te dienen, waarbij alleen de (geschatte)
inkomstenderving mocht worden aangedragen. In totaal hebben 27 sportbonden en vier TeamNLcentra deze compensatie aangevraagd. Zij hebben allemaal een toezegging gekregen voor een
(gedeeltelijke) compensatie.
In de zomer van 2021 heeft NOC*NSF de sportbonden gevraagd in hoeverre de geschatte inkomstenderving
als gevolg van de coronacrisis overeenkomt met de huidige situatie en of de (gedeeltelijke) compensatie
inderdaad nodig blijkt. De meerderheid van de sportbonden blijkt de eenmalige toekenning daadwerkelijk
nodig te hebben. Drie bonden hebben daarentegen aangegeven de compensatie (gedeeltelijk) niet te
hoeven gebruiken. De vrijgekomen gelden van deze sportbonden worden verdeeld over de sportbonden die
extra steun nodig hebben.

De daadwerkelijke kosten van de topsportprogramma’s en TeamNL-centra in 2020 zijn opgehaald bij
NOC*NSF. In totaal is een bedrag van circa 57,8 miljoen euro gerealiseerd, terwijl een totaal van circa
68,4 miljoen euro was begroot. Dit betekent een totale onderbesteding van 10,6 miljoen euro. Hiervan is
81 procent toe te wijzen aan de post ‘Wedstrijd en trainingsprogramma’s’. Veel wedstrijden en
trainingsstages vonden namelijk geen doorgang. Voor deze post was een totaalbedrag van 18,2 miljoen
euro begroot, maar is uiteindelijk 9,6 miljoen euro gerealiseerd.
Van de totale onderbesteding van 10,6 miljoen euro is een bedrag van circa 5,7 miljoen euro
gerealloceerd naar 2021. Dit is opgebouwd uit reallocaties van NOC*NSF-gelden (circa 3,6 miljoen euro) en
reallocaties van bondsgelden (circa 2,1 miljoen euro). Daarnaast zal NOC*NSF een bedrag van circa
1,4 miljoen euro terugvorderen. Dit komt enerzijds terecht in de topsportreserve van NOC*NSF en
anderzijds in de egalisatiereserve van het ministerie van VWS.

In de vorige monitor werd duidelijk dat het aantal topsporters met een A-/HP-status was toegenomen.
Hierdoor konden meer sporters gebruik maken van de stipendiumregeling.46 Na elke Olympische en
Paralympische Spelen vindt een uitstroom plaats van topsportstatussen. Dit is, nu de Olympische en
Paralympische spelen van Tokio voorbij zijn, inmiddels gebeurd. Het aantal A-/HP-statussen lag op
1 september 2021 op een totaal van 614. Dit is gedaald naar 554 op 1 oktober 2021. Volgens NOC*NSF
klopt dit met de verwachtingen.

Motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over een
financiële tegemoetkoming voor sportbonden met één of meer topsport- en/of talentprogramma's.
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In de situatie vóór corona maakte ongeveer drie kwart van de sporters met een A-/HP-status gebruik van
de stipendiumregeling. Door het wegvallen van andere inkomstenbronnen (bv. uit start- en prijzengeld en
sponsoring) bleek dit percentage in de vorige monitor licht gestegen (78,1%). In september 2021 lag dit
percentage nog op 78 procent, slechts een fractie hoger dan de begrote 76 procent. De prognose is dat
het gemiddelde percentage stipendiumgebruikers voor 2021 uitkomt op 77 procent.
In 2020 zijn topsportstatussen collectief verlengd door het wegvallen van de wedstrijden waar prestaties
geleverd konden worden voor het behoud van de status. Aangezien topsportevenementen momenteel weer
worden georganiseerd, kan ook aan deze meetmomenten weer worden voldaan en is de versoepeling van
de regels voor het behoud van de status niet meer nodig. Daarnaast valt op dat TeamNL Athlete Services
steeds minder coronagerelateerde vragen krijgt van topsporters.

Topsporters met inkomensverlies als gevolg van de coronacrisis konden gebruik maken van diverse
financiële regelingen. Sinds 1 oktober 2021 zijn de meeste regelingen afgeschaft. Hieronder volgt een
update van de aanvragen per regeling vanuit de topsport.

De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) was bedoeld voor werkgevers die als gevolg van
het coronavirus een substantieel omzetverlies hadden (minimaal 20%). Er waren zes perioden om een
tegemoetkoming aan te vragen. Onder de noemer ‘beroepssportlieden’ (n=375) is een totaal van 4 miljoen
euro uitbetaald tot 28 december 2020. Voor de periode daarna zijn zowel aan NOW 3.2-subsidies als NOW
3.3-subisidies vijf aanvragen vanuit de topsport toegekend (bijlage 4). Onduidelijk is nog welk bedrag is
uitgekeerd. Ook de gegevens van de NOW 4.0 zijn nog niet bekend. Deze subsidie kon worden aangevraagd
tot 1 oktober 2021.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is bedoeld om bedrijven met minimaal 30 procent omzetverlies te
ondersteunen bij het betalen van de vaste lasten. De vijfde aanvraagperiode van de TVL-regeling (TVL Q3
2021) loopt tot en met 26 oktober 2021 en komt daarna te vervallen. In elk van de vier perioden daarvoor
zijn vijf aanvragen toegekend aan ‘beroepssportlieden’ (bijlage 4). Onbekend is hoeveel ondersteuning
deze topsporters hebben ontvangen.

Topsporters die als zelfstandig ondernemer staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel konden
aanspraak maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
(Tozo). Topsporters mochten hierbij ook de eventuele misgelopen verdiensten uit het buitenland
(start-, prijzen- en sponsorgelden) opgeven als inkomstenderving. Over de eerste twee perioden (Tozo-1
en Tozo-2) hebben in totaal 120 ‘beroepssportlieden’ een Tozo-uitkering ontvangen (bijlage 4). In de
periode daarna (Tozo-3, tot 1 april 2021) zijn vanuit de topsport vijftig aanvragen toegekend. Voor Tozo-4
en Tozo-5 zijn nog geen cijfers beschikbaar vanuit het CBS.

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) was bedoeld voor ondernemers van wie het
inkomen aanzienlijk is gedaald door de coronacrisis en die daardoor moeite hadden met het betalen van
de noodzakelijke kosten. Ook topsporters mochten gebruik maken van deze regeling. Aangezien de
regeling via de gemeenten liep en de mate van ondersteuning afhankelijk was van het gemeentelijk
beleid, is niet bekend hoeveel in totaal is uitgekeerd aan topsporters.

Als een bedrijf betalingsproblemen heeft door de coronacrisis, kon het tot 1 oktober 2021 bijzonder uitstel
van belasting aanvragen. Deze belastingschuld moet in de komende vijf jaar terugbetaald worden. Vanuit
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de topsport hebben veertig bedrijven (t/m 3 september 2021) onder de noemer ‘beroepssportlieden’ een
uitstel van belastingbetaling toegekend gekregen. 47 Momenteel hebben tien bedrijven deze belasting
betaald en hebben dertig bedrijven nog een openstaand uitstel van belastingbetaling.

Gemeenten zijn een belangrijk onderdeel van verschillende financiële stromen in de topsportsector. 48 In
een peiling onder gemeenten in Nederland 49 is gevraagd naar het gemeentelijk beleid gericht op de
topsport en het verwachtte effect van de coronacrisis hierop. In totaal hebben 140 gemeenten de
vragenlijst ingevuld, waarvan 20 procent (n=31) beleid heeft gericht op de ondersteuning van
sporttalenten en/of topsporters. Dit zijn vaker grote gemeenten (meer dan 75.000 inwoners) gelegen in
(zeer) sterk stedelijk gebied. Van deze 31 gemeenten geeft de meerderheid (85%) aan dat zij geen
aanpassingen verwachten in het gemeentelijk topsportbeleid als gevolg van de coronacrisis. De overige
gemeenten verwachten wel aanpassingen (9%) of weten dit (nog) niet (6%).
Bij 17 procent van alle gemeenten is het thema talentontwikkeling en/of topsport opgenomen in de
huidige gemeentelijke begroting. Als gevolg van de coronacrisis verwacht ruim twee derde (68%) van deze
gemeenten geen aanpassingen te hoeven maken in dit budget (zie figuur 5.1). Een gemeente licht dit als
volgt toe:
‘Er wordt al behoorlijk geïnvesteerd in talentontwikkeling. Deze gelden zijn structureel in de
begroting opgenomen en deze zal vooralsnog naar verwachting niet worden gewijzigd.’

Twee gemeenten verwachten minder geld beschikbaar te hebben voor het thema talentontwikkeling en/of
topsport en twee gemeenten juist meer. Dit laatste heeft echter niet zozeer te maken met de
coronacrisis, maar met het feit dat het thema talent/topsport is opgenomen in het landelijke
sportakkoord en daardoor meer aandacht krijgt. Ongeveer een op de zes gemeenten (17%) kan nog niet
goed inschatten in hoeverre het topsportbudget overeind kan blijven:

Registratie financiële steunmaatregelen coronacrisis in de sport.
Monitor Sport en corona. De gevolgen van coronamaatregelen
voor de sportsector.
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‘We gaan er vooralsnog vanuit dat het topsportbudget overeind blijft, maar met zekerheid
kunnen we dat niet zeggen. Dat blijft tot op het laatste moment spannend gezien de
bezuinigingsopgave die de stad heeft door onder andere de coronacrisis.’

Inmiddels beoefenen veel talentvolle sporters hun sport weer zoals vóór de coronacrisis. Sinds de
versoepelingen in mei 2021 zijn de meeste (inter)nationale competities en wedstrijden voor de
sporttalenten hervat en kunnen zij weer trainen op hun eigen trainingsaccommodatie, waaronder de
RTC’s. In 2020 hebben veel talenten echter niet kunnen deelnemen aan wedstrijden en competities en
niet op hun reguliere sportaccommodatie kunnen trainen. Om een beeld te krijgen van de gevolgen van de
coronacrisis voor de huidige sporttalenten in Nederland heeft het Mulier Instituut in samenwerking met
NOC*NSF een online vragenlijst uitgestuurd naar talenten die door NOC*NSF worden aangemerkt als
talentvol. De vragenlijst is ingevuld door 1.320 sporters. 50 De resultaten van dit onderzoek zijn reeds
beschreven in een factsheet.51 In deze paragraaf beschrijven we de belangrijkste bevindingen.

Gedurende de coronamaatregelen is de trainingssituatie voor veel talenten gewijzigd. Bij ruim vier op de
tien talentvolle sporters (43%) veranderde de invulling van de trainingen door de coronamaatregelen.
Voorbeelden zijn een andere verhouding tussen sportspecifieke training en krachttraining en het trainen in
kleinere groepen.
Verder is bij de helft het gemiddelde aantal trainingsuren veranderd gedurende de coronamaatregelen.
Hierbij is het merendeel minder gaan trainen (40%) en 10 procent juist meer. Het gemiddelde aantal
trainingsuren is vaker afgenomen bij binnensporters (53%) dan bij buitensporters (32%).
Daarnaast heeft bijna 40 procent van de talentvolle sporters als gevolg van de coronamaatregelen volledig
(9%) of deels (30%) op een andere locatie getraind. Veel sporters geven daarbij aan dat zij hun trainingen
in de buitenlucht of thuis hebben uitgevoerd, aangezien binnensportlocaties voor veel sporters gesloten
waren.

Talenten is gevraagd in welke mate de coronacrisis het afgelopen jaar (juli 2020-juli 2021) invloed heeft
gehad op de ontwikkeling van hun sportcarrière. 46 procent (zie figuur 5.2) ervaarde dit effect zowel
positief als negatief. Van de respondenten ervaarde 29 procent een (zeer) negatief effect. Dit was vaker
het geval bij sporters die een binnensport beoefenen (34%) dan bij sporters die een buitensport beoefenen
(23%).
De meest genoemde reden voor het ervaren negatieve effect is het ontbreken van wedstrijden. Meer dan
de helft van de talentvolle sporters (56%) heeft in deze periode niet aan wedstrijden kunnen deelnemen.
Het ontbreken van wedstrijden, competities en (normale) trainingen zorgde bij een deel van de sporters
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Gevolgen van de coronacrisis voor talentvolle sporters in
Nederland.
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voor eentonigheid, motivatieproblemen, (internationale) niveauverschillen en een afname van conditie
en/of kracht. Hierdoor hadden talentvolle sporters het gevoel dat zij zich niet konden bewijzen of
ontwikkelen, of niet konden stijgen in de ranking van hun sport.
‘Het is belangrijk om je prestaties te kunnen laten zien om hogerop in de sport te kunnen komen.
Door maar aan een enkele wedstrijd deel te kunnen nemen heb ik weinig mogelijkheden gehad
om me te bewijzen en me te kunnen laten zien.’ (sporter met status Internationaal Talent)
De sporters die fulltime op een TeamNL-centrum trainen ervaren minder vaak een (zeer) negatief effect
op hun sportcarrière dan de sporters die daar niet of gedeeltelijk trainen. Ook de sporters die deel hebben
kunnen nemen aan wedstrijden ervaren minder vaak een negatief effect (20%) dan de sporters die geen
wedstrijden hebben kunnen doen (36%).

Een kleine groep (8%) heeft enkel een (zeer) positief effect ervaren als gevolg van de coronacrisis.
Voorbeelden van positieve effecten zijn meer tijd voor persoonlijke ontwikkeling, school of studie en
meer ruimte om mentaal en/of fysiek uit te rusten. Daarnaast gaf een aantal sporters aan dat ze meer
aanpassingsvermogen hebben ontwikkeld en/of zich zijn gaan realiseren hoeveel de sport voor hen
betekent.
Een derde (34%) van de sporttalenten geeft aan (veel) moeite te hebben gehad om gemotiveerd te blijven.
Eén op de zeven talenten heeft zelfs overwogen om te stoppen met zijn of haar sport. De sporters vanaf
18 jaar hebben dit gemiddeld vaker overwogen. Tegelijkertijd hebben veel sporters (86%) ingezien hoe
belangrijk de (top)sport voor hen is en heeft een deel meer ruimte gehad om zich te kunnen ontwikkelen
op andere terreinen (36%).
Nu de meeste talenten weer als vanouds trainen en de wedstrijden en competities hervat zijn, zijn de
grootste ervaren nadelen voor de meeste sporters weggenomen. Toch is er nog steeds een groep sporters
(15%) die aangeeft behoefte te hebben aan ondersteuning in de vorm van financiële hulp of (mentale)
begeleiding, om weer terug te komen in het oude ritme.
De langetermijngevolgen van de coronamaatregelen voor de talentvolle sporters zijn nog onduidelijk,
maar het is belangrijk om aandacht te blijven houden voor deze groep jonge sporters.
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De Olympische en Paralympische Spelen in Tokio zijn voor Nederland qua resultaten zeer succesvol
geweest. Met 36 medailles wist de Olympische equipe een recordaantal medailles binnen te halen.
Hiermee eindigde Nederland op een zevende plaats in de medaillespiegel en was het na Groot-Brittannië
en Rusland het beste Europese land. Ook de aansluitende Paralympische Spelen verliepen succesvol voor
Nederland, met een totaal van 59 medailles en een vijfde plek in het medailleklassement. Nederland was
sinds 1988 niet meer zo succesvol geweest.
In hoeverre het Nederlandse coronabeleid voor de topsport heeft bijgedragen aan deze sportprestaties is
moeilijk vast te stellen, maar duidelijk is wel dat veel gedaan is om deze groep sporters te blijven
ondersteunen. Zij kregen vrij snel (29 april 2020) de mogelijkheid om de trainingen te hervatten op
aangewezen topsportlocaties en hebben kunnen blijven trainen tot en met de Spelen. Ook heeft deze
groep uitzonderingen gekregen voor het reizen van en naar het buitenland (voor trainingsstages en/of
wedstrijden) en voorrang gekregen in het vaccinatieprogramma.

In de derde Monitor Sport en corona werden de totale extra kosten voor NOC*NSF als gevolg van het uitstel
van de Olympische en Paralympische Spelen geschat op 1,1 miljoen euro. Momenteel is in grote lijnen
duidelijk wat de daadwerkelijke kosten zijn geweest (zie tabel 5.2).
De uiteindelijke extra kosten voor de Olympische en Paralympische Spelen bedragen in totaal ruim
860.000 euro. Hierbij moet worden vermeld dat een aantal posten nog niet definitief is. Daarnaast is er
een eenmalige compensatie van 100.000 dollar toegezegd vanuit het Internationaal Olympisch Comité
(IOC). Hierdoor zullen de totale extra kosten uitkomen op ruim 776.000 euro.

De extra kosten aan transport zijn lager uitgevallen dan eerder ingeschat, mede doordat het
organisatiecomité van de Olympische en Paralympische Spelen heeft voorzien in het lokale transport.
Daarnaast vielen de extra kosten voor accommodaties lager uit, onder andere doordat sportbonden
hebben meebetaald aan de accommodatiekosten. De kosten voor de Covid-maatregelen zijn daarentegen
een stuk hoger uitgevallen. Dit komt voornamelijk door de coronatesten die voorafgaand aan de Spelen
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moesten worden uitgevoerd. Elke sporter heeft voor vertrek drie coronatesten plus een antistoffentest
moeten ondergaan en moest in het bezit zijn van een geldig internationaal certificaat.
Ondanks dat de daadwerkelijke extra kosten voor de Olympische en Paralympische Spelen lager zijn
uitgevallen dan eerder gedacht, zal worden ingeteerd op de bestemmingsreserve van NOC*NSF. Dit kan
voor druk zorgen op de begroting richting Parijs 2024.
Winterspelen Beijing
Ook richting de Olympische en Paralympische Winterspelen in Beijing zal NOC*NSF te maken krijgen met
extra kosten als gevolg van de coronamaatregelen. Op het moment van het schrijven is nog geen concrete
schatting te maken van de extra kosten voor de Winterspelen in 2022. Het ziet ernaar uit dat Beijing een
compleet verzorgde bubbel zal creëren, waarbij de verwachting is dat met name de kosten voor transport
(o.a. vliegtickets) en accommodaties hoger zullen uitvallen. De extra kosten voor de Covid-maatregelen
zullen naar verwachting lager zijn, doordat niet drie, maar één coronatest per persoon moet worden
afgenomen voor vertrek.
Net als in Tokio eist de organisatie in Beijing per land twee zogenaamde Covid Liaison Officers. Zij
moeten ervoor zorgen dat TeamNL de coronamaatregelen ter plekke respecteert. Naast de Covid Liaison
Officers eist de organisatie in Beijing ook een Mental Health Officer. Wat betreft de vrachtkosten zal er
een overlap zijn met de kosten van Tokio. Met het oog op kostenbesparing en duurzaamheid is een aantal
containers namelijk direct vanuit Tokio doorgestuurd naar Beijing. Daarnaast zal in vergelijking met Tokio
een kleinere groep atleten en staf afreizen naar Beijing, waardoor de totale extra kosten lager zullen
uitvallen. Het is nog onduidelijk of er voor de Winterspelen in Beijing ook een financiële compensatie
vanuit het IOC komt. De subsidies vanuit het IOC voor de Spelen in Tokio hadden hoofdzakelijk betrekking
op de extra kosten vanwege het uitstellen van de Spelen.

Tokio
Naast de overwegend goede prestaties waren het de Spelen van de vele extra maatregelen, zoals de
wedstrijden zonder publiek, een zo kort mogelijk verblijf in het Olympisch dorp en het dagelijks testen op
het coronavirus. Uit een interne evaluatie van NOC*NSF blijkt dat er verdeeldheid bestaat over de
ervaringen tijdens de Spelen. Veel sporters hebben positieve ervaringen: de strenge maatregelen zouden
voor sommige sporters hebben geleid tot minder afleidingen en meer focus. Toch is er ook een groep
sporters die te maken heeft gehad met angst en onzekerheid door positieve coronatesten binnen de ploeg.
Voor deze groep wordt voorzien in nazorg door middel van een bijeenkomst en/of een-op-een-begeleiding.
Beijing
De maatregelen tijdens de Winterspelen in Beijing 2022 lijken strenger te worden dan die van Tokio. In
China wil men een Olympische bubbel creëren met daarin sub-bubbels voor de sporters, officials en
scheidsrechters. Daarnaast zullen coronatests onder andere uitgevoerd worden door robots om contact te
beperken.52 Het wordt nagenoeg onmogelijk gemaakt om ongevaccineerd naar de Winterspelen af te
reizen. Deelnemers die niet gevaccineerd zijn moeten bij aankomst in Beijing verplicht 21 dagen in
quarantaine.53

Strenge maatregelen voor de Winterspelen in Peking zullen die van Tokio doen verbleken.
Ongevaccineerd naar Winterspelen bijna onmogelijk: ‘Dat is wel een dingetje’
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Paul Hover en Eva Heijnen
In dit hoofdstuk wordt voor de vierde keer de balans opgemaakt van de gevolgen van de
coronamaatregelen voor sportevenementen en het betaald voetbal in Nederland. Terwijl het accent in de
voorgaande monitoren op kwantitatieve gegevens lag, is er nu meer aandacht voor kwalitatieve gegevens,
grotendeels gebaseerd op semigestructureerde interviews met organisatoren en leveranciers. Het
voornemen is om in de volgende Monitor Sport en corona weer resultaten van een onderzoek onder de
Nederlandse bevolking te presenteren.

Fieldlab Evenementen presenteerde eind mei 2021 de resultaten van de zogenaamde praktijktesten.
De uitkomsten wijzen erop dat hogere bezoekersaantallen bij evenementen mogelijk zouden moeten
zijn, ook bij een hoog risiconiveau voor besmetting. Daarnaast werd bepleit dat - onder voorwaarden
- een volledige bezetting van de beschikbare capaciteit in het risiconiveau ‘zorgelijk’ mogelijk zou
zijn.
Ondanks deze resultaten heeft dat niet geleid tot de versoepelingen waarop de evenementensector
gehoopt had, de ‘Unmute Us!’-demonstraties en een kort geding tegen de overheid ten spijt. Dankzij
enkele versoepelingen in september was er weer sprake was enig perspectief voor de
(sport)evenementensector. De strengere coronamaatregelen die in november volgden leiden opnieuw
tot ongenoegen. Het is wederom alle hens aan dek in de sector en is het de vraag wanneer de
maximale veerkracht van de sector is bereikt.
In het derde kwartaal van 2021 zijn er in de bedrijfstak ‘organisatie van sportevenementen’
1.403 bedrijven geregistreerd, 25 meer dan het kwartaal ervóór. Het is voor het eerst sinds de
uitbraak van het coronavirus dat het aantal bedrijven in de bedrijfstak niet daalt, maar stijgt.
Tegenover de bescheiden groei van het aantal bedrijven staat de forse krimp van de vijf grootste
bedrijven uit de sector.
Tot en met 31 augustus 2021 hebben organisaties uit de bedrijfstak ‘organisatie van
sportevenementen’ 1.590 aanvragen voor steunmaatregelen gedaan, voor een bedrag van 40 miljoen
euro. De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) 1 en 2 zijn in de
bedrijfstak ‘organisatie van sportevenementen’ tot en met 31 augustus 2021 het vaakst aangevraagd
(driehonderd keer).
Er zijn voorbeelden van bedrijven in de sportevenementensector die tijdens de coronapandemie naar
omstandigheden succesvolle evenementen hebben kunnen organiseren of tijd hebben ingeruimd voor
de ontwikkeling van nieuwe concepten en het vinden van draagvlak daarvoor. Daar staat tegenover
dat er op grote schaal gebrek aan perspectief werd ervaren, personeel moest worden ontslagen of
contracten niet konden worden verlengd. Er zijn van organisaties omzetdalingen tot 90 procent
gerapporteerd. In de sector gaan stemmen op die erop wijzen dat het leed nog niet is geleden en dat
negatieve (gevolg)effecten de komende jaren nog kunnen opdoemen. Te verwachten is dat de ‘handson’-mentaliteit in de sector dit niet helemaal kan opvangen.
- samenvatting en conclusie gaat verder op de volgende pagina -
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- vervolg samenvatting en conclusie Er zijn aanwijzingen dat supporters aan de start van het seizoen 2021/2022 loyaal zijn geweest, wat
zich uit in het op beperkte schaal vragen van compensatie voor gemiste wedstrijden en de run op
seizoenkaarten voor het nieuwe seizoen. Veel sponsors lijken de voetbalclubs door dik en dun te
hebben gesteund. Daarnaast werkte de stijgende vaccinatiegraad de betaaldvoetbalsector in de kaart,
net als de verlenging van de NOW-regeling. Eerder werd gevreesd voor faillissementen in het betaald
voetbal, maar die zijn tot nu toe uitgebleven.

Sinds de publicatie van de vorige Monitor Sport en corona heeft de evenementenbranche zich sterk
gemaakt voor het verantwoord organiseren van evenementen. De belangrijkste ontwikkelingen tussen mei
en september 2021 worden hierna kort geschetst. Het gaat hierbij om ontwikkelingen in de
evenementensector breder dan sportevenementen.

Op 27 mei 2021 presenteerde Fieldlab Evenementen de resultaten van praktijktesten die zijn uitgevoerd
door externe onderzoekers (o.a. Radboudumc en Breda University of Applied Sciences). De kernvraag bij
die testen was onder welke voorwaarden de anderhalvemeterregel bij evenementen kon worden
losgelaten. Die regel belemmert volgens organisatoren namelijk een rendabel evenement.
Fieldlab Evenementen concludeerde op basis van de onderzoeken dat hogere bezoekersaantallen bij
evenementen mogelijk zijn, ook bij een hoog risiconiveau. Daarnaast werd bepleit dat - onder
voorwaarden - een volledige bezetting van de beschikbare capaciteit in het risiconiveau ‘zorgelijk’
mogelijk zou zijn.54 Het onderzoek was niet vrij van kritiek. De studie werd door sommigen gezien als een
lobbycampagne van de evenementenbranche, het aantal besmettingen na vrijwel alle testevenementen
bleef ongemeten, er zou onvoldoende rekening gehouden zijn met reisbewegingen en het ontbrak aan een
openbaar volledig onderzoeksrapport op het moment van de perspresentatie. 55

Op 17 juni 2021 is de tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 (TRSEC, ook wel
‘garantieregeling’ genoemd) voor geannuleerde evenementen (in de periode 1 juli-31 december 2021) van
de Rijksoverheid gepubliceerd. De regeling is in het leven geroepen omdat organisatoren te maken hebben
met verzekeraars die kosten niet willen vergoeden. Aanvankelijk bedroeg het subsidieplafond 385 miljoen
euro en konden evenementenorganisatoren 80 procent van de gemaakte kosten vergoed krijgen als het
evenement vanwege corona(maatregelen) niet door kon gaan.56 De regeling is later uitgebreid: het
subsidieplafond werd hoger (450 miljoen) en 100 procent van de kosten kon worden vergoed.

Meer is mogelijk, ook bij een hoge prevalentie
Fieldlab oogst kritiek met onderzoeksresultaten. ‘Dit is een lobbycampagne van
de evenementenbranche’ Trouw
Tijdelijke regeling van de
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 16 juni 2021, nr. WJZ/ 21154365, houdende regels
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Op 21 augustus en 11 september 2021 vonden ‘Unmute Us!’-demonstraties plaats met naar verluidt
tienduizenden demonstranten namens meer dan 2.500 aangesloten organisaties. De demonstraten wensten
antwoorden op vragen en een directe heropening van de evenementensector onder de voorwaarden die
geschetst waren na de praktijktesten die gecoördineerd waren door het Fieldlab Evenementen. Twintig
organisaties uit de sector, waaronder Mojo en ID&T, spanden een kort geding aan tegen de overheid,
omdat van overheidswege werd opgelegd dat bij evenementen die binnen worden georganiseerd, die
geheel of gedeeltelijk ongeplaceerd zijn en waar geen sprake is van doorstroming, slechts 75 procent van
de capaciteit van de locatie mocht worden gebruikt. Verder mochten evenementen niet georganiseerd
worden tussen 00.00 uur en 06.00 uur en stond daar geen passende steun tegenover. Dit kort geding is
verloren, omdat de rechtbank de keuzes van de overheid navolgbaar en niet onbegrijpelijk vond.

Op zondag 5 september 2021 vond de Dutch Grand Prix in Zandvoort plaats. Het kabinet heeft dit
evenement niet financieel gesteund, maar wel facilitair.57 Het evenement kon doorgaan omdat er vaste
zitplaatsen waren, twee derde van de capaciteit kon worden benut (waardoor circa 30.000 personen niet
konden komen) en er gebruik werd gemaakt van coronatoegangsbewijzen. Hierdoor hoefde geen
anderhalve meter afstand te worden bewaard. Naar verluidt leidde het evenement tot weinig
coronabesmettingen.
De Dutch Grand Prix, en met name de grote mensenmassa (op de heen- of terugweg naar de toegewezen
tribuneplaats, horeca of toilet) leidde tot verontwaardiging in de sector: er zou sprake zijn van willekeur
bij de mogelijkheden voor de organisatie van (sport)evenementen. 58 Hier zijn Kamervragen over gesteld,
waarbij de minister beargumenteerde dat binnen de coronaregels, zoals die op het moment van de Dutch
Grand Prix golden, ook andere evenementen plaats hadden kunnen vinden als zij aan de voorwaarden
voldeden.59 Aan de andere kant voelde de sector zich vanwege het uitblijven van veel besmettingen
gesterkt.60

Het kabinet heeft de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) aangekondigd. Daarmee worden
organisatoren van evenementen die door het (plotselinge) besluit van 9 juli 2021 verboden zijn en die niet
tot de doelgroep van de TRSEC behoren, onder voorwaarden tegemoetgekomen. De regeling geldt voor
evenementen die gepland stonden tussen 10 juli en 13 augustus 2021. Het budget van de regeling bedraagt
120 miljoen euro. De ATE is nog niet geheel uitgewerkt en wordt waarschijnlijk eind 2021 gepubliceerd,
na goedkeuring door de Europese Commissie.61

betreffende subsidie voor evenementen bij een evenementenverbod in verband met COVID-19 (Tijdelijke
regeling subsidie evenementen COVID-19) Staatscourant

Meerdaagse evenementen en festival mogelijk onder voorwaarden,
melden ingewijden
Antwoorden op Kamervragen over de drukte bij de
Formule 1 in Zandvoort
Zandvoort laat zien dat evenementen best kunnen
Nadere uitwerking aanvullende steun voor evenementen
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Met ingang van 13 november zijn er strengere coronamaatregelen. Evenementen zijn toegestaan tussen
6.00 uur en 18.00 uur. Een vaste zitplaats voor bezoekers is verplicht, behalve bij
doorstroomevenementen. En er mogen maximaal 1.250 personen in een ruimte aanwezig zijn. Anderhalve
meter afstand houden is bij niet meer verplicht, maar bezoekers moeten wel een coronatoegangsbewijs
laten zien. Er is geen publiek toegestaan bij wedstrijden en trainingen in de professionele sport en
amateursport. Ook bij open evenementen is een coronatoegangsbewijs nodig, zoals bij het bezoek aan een
stadsmarathon.62 Terwijl er in oktober 2021 weer sprake was van enig perspectief voor de
(sport)evenementensector, leiden de strengere coronamaatregelen nu opnieuw tot ongenoegen. Het is
wederom alle hens aan dek in de sector en is het de vraag wanneer de maximale veerkracht van de sector
is bereikt.

Wat zijn de recentste ontwikkelingen qua aantal bedrijven in de bedrijfstak organisatie van
sportevenementen (SBI-code 93195)? Deze bedrijfstak omvat bedrijven die eenmalige of periodiek
terugkerende sportevenementen organiseren, maar ook bedrijven die in dat kader diensten leveren (zoals
het verzorgen van administratieve afwikkeling, tijdwaarneming, sanitair en verlichting). 63
De ontwikkeling van het aantal bedrijven duidt op een voorzichtig herstel van de bedrijfstak ‘organisatie
van sportevenementen’. In het derde kwartaal van 2021 zijn er in die sector 1.403 bedrijven geregistreerd
(figuur 6.1). Dat zijn er 25 meer dan het kwartaal ervoor. Het is voor het eerst sinds de uitbraak van het
coronavirus in het eerste kwartaal van 2020 dat er geen sprake is van krimp, maar van (een bescheiden)
groei. Toch is het aantal bedrijven in de bedrijfstak nog lang niet op het niveau van vóór de coronacrisis:
in het eerste kwartaal van 2020 telde de bedrijfstak 1.590 bedrijven.

Coronaregels voor evenementen.
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**

De ontwikkeling van het aantal bedrijven in de bedrijfstak ‘organisatie van sportevenementen’ krijgt meer
betekenis wanneer die wordt vergeleken met die in andere sectoren en met de totale bedrijvigheid in
Nederland en wanneer het tijdvak vóór 2020 in ogenschouw wordt genomen. In de voorgaande Monitoren
Sport en corona werd reeds duidelijk dat de sportevenementensector hard werd getroffen: de procentuele
krimp van het aantal bedrijven was beduidend groter dan in de totale economie en de sectoren ‘sport’ en
‘sport en recreatie’. Vermeldenswaard is dat de sector ‘sport’, waar de bedrijfstak ‘organisatie van
sportevenementen’ deel van uitmaakt, in termen van het aantal bedrijven óók tekenen van herstel laat
zien (figuur 6.2). De sector ‘sport en recreatie’ groeide de afgelopen twaalf maanden (verder) door, net
als het totale aantal bedrijven in Nederland.
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De werkgelegenheid in de Nederlandse evenementenbranche – waar de sportevenementenbranche deel
van uitmaakt - werd in 2020 geraamd op 100.000 banen en 32.000 zzp’ers. De jaarlijkse omzet van de
totale evenementensector werd geschat op 7 tot 7,4 miljard euro.64
Naast het aantal bedrijven (zie figuren 6.1 en 6.2) is de grootte van die bedrijven – in termen van aantal
werkzame personen - een indicatie voor ontwikkelingen aan de aanbodkant van de Nederlandse
sportevenementenmarkt. In het derde kwartaal van 2021 was 80 procent van de bedrijven in de
bedrijfstak organisatie van sportevenementen een eenmanszaak. Bij meer dan 10 procent werkte een
tweetal personen (tabel 6.1). Deze verhoudingen zijn enigszins vergelijkbaar met de proporties van de
jaren daarvoor. Dit is een mogelijke aanwijzing dat deze bedrijven niet (veel) minder personeel in vaste
dienst hadden.65

Impactanalyse COVID-19 op de Nederlandse eventbranche
De Volkskrant,
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Het valt op dat er aan het begin van de coronacrisis, begin 2020, nog vijf bedrijven met 50 tot
100 personen in de bedrijfstak actief waren, maar dat deze in het derde kwartaal van 2021 ontbreken
(tabel 6.1). Dit wijst erop dat één of meerdere van deze grote bedrijven niet meer bestaan en/of dat
deze fors zijn gekrompen. Dat laatste ligt meer voor de hand. Dit kan worden beschouwd als een
aanzienlijk gat dat in de bedrijfstak is geslagen.

**

Tot en met 31 augustus 2021 hebben bedrijven in de bedrijfstak ‘organisatie van sportevenementen’ in
totaal 1.590 aanvragen voor steunmaatregelen gedaan (tabel 6.2). In totaal zijn er 575 aanvragen voor de
tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voor behoud van werkgelegenheid gedaan,
waarvan de meeste voor de NOW 1.0 (165). De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers
(TOZO) 1 en 2 zijn van alle steunmaatregelen het meest aangevraagd door bedrijven in de bedrijfstak
‘organisatie van sportevenementen’ (18,9%). 4,2 procent van de aanvragen uit de bedrijfstak ‘sport’ is
afkomstig uit de bedrijfstak ‘organisatie van sportevenementen’.
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Tot en met 31 augustus 2021 werd in totaal voor een bedrag van ongeveer 40 miljoen euro aan
steunmaatregelen aangevraagd door bedrijven uit de bedrijfstak ‘organisatie van sportevenementen’
(tabel 6.3). Dit is 4 procent van de totale aanvraag in de bedrijfstak ‘sport’ (469 miljoen euro; niet in
tabel).66 Via de NOW 1.0 en TVL Q1 2021 is in verhouding het meeste geld uitgekeerd aan bedrijven in de
bedrijfstak ‘organisatie van sportevenementen’ (beide 17,5%). 6,2 procent van de gevraagde steun uit de
bedrijfstak ‘sport’ is aangevraagd door de bedrijfstak ‘organisatie van sportevenementen’.
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In de vorige paragraaf is een beeld geschetst van de ontwikkeling van het aantal bedrijven in de
sportevenementensector. In deze paragraaf wordt een beknopte verdiepingsslag gemaakt. Daarbij is er
aandacht voor de verschillende bedrijven in de bedrijfskolom (leveranciers en organisatoren) en voor de
manier waarop het coronavirus en de maatregelen de sector hebben gehinderd of – positief verwoord –
hebben uitgedaagd. Er wordt teruggeblikt en naar de toekomst gekeken. Deze informatie is op basis van
kwalitatief onderzoek en literatuurstudie verkregen. 67

Leveranciers ervaren een groot gebrek aan perspectief, wat in de sector leidt tot onzekerheden voor het
plannen op de (middel)lange termijn. Dit wordt veroorzaakt door de kabinetsplannen, die steeds voor een
periode van enkele weken gelden, zonder garanties voor de periode die daarop volgt. Omzetverliezen tot
90 procent zijn gemeld. De overheidssteun heeft leveranciers geholpen en zij zijn daar dankbaar voor,
zeker omdat in andere Europese landen minder financiële steun voor de sector beschikbaar is. Wel had de
overheidssteun volgens bepaalde leveranciers beter verdeeld mogen worden: er hadden meer middelen
moeten gaan naar bedrijven die meer steun nodig hebben (zoals evenementen die voor hun inkomsten
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sterk leunen op kaartverkoop) en minder naar de bedrijven waar de financiële nood minder hoog is. De
sterkste schouders zouden de zwaarste lasten moeten torsen.
Groepen leveranciers helpen elkaar waar nodig. Ook zijn er opdrachtgevers die forse voorschotten hebben
betaald, die van levensbelang waren voor het voortbestaan van de leverancier. Bedrijven die relatief veel
werken met zzp’ers melden dat dit voor het bedrijf van groot belang is geweest, omdat ze relatief
eenvoudig in de personeelskosten konden snijden. Zoals te lezen in tekstvak 6.1 leidde de coronacrisis tot
saamhorigheid onder leveranciers, wat weer kan leiden tot de ontwikkeling van nieuwe producten.

Een voorbeeld van een leverancier die vanwege de coronacrisis samen met partners een nieuw
productconcept in de markt zette is festivalproductiebureau Deworrying. Dit bedrijf uit Delft levert
ondersteunde diensten aan muziekfestivals, maar is ook actief in de sport (o.a. Mud Masters en TT Assen).
Door de coronacrisis was er veel minder werk. Dat noopte dit bedrijf tot samenwerking en het ontwikkelen
van een nieuw product.
Onder de noemer East Nomads hebben Deworrying en partners in Aalten (Gelderland) een coronaproof
‘belevingscamping’ met negentig ingerichte tenten in het leven geroepen. De camping wordt
gekarakteriseerd door een hoog serviceniveau, een ontspannen sfeer, hoogstaande horeca en
uiteenlopende activiteiten (yoga, cursus hutten bouwen, silent disco, eten van sterrenchef Ron Blaauw).
Wat East Nomads naast het innovatieve concept intrigerend maakt, is dat uiteenlopende bedrijven uit de
sector elkaar hebben opgezocht om, via het ontwerpen en verkopen van een nieuw product, door
samenwerking een moeilijke periode te overbruggen. De Lead Operations and Strategy van Deworrying
duidt dat pakkend:
‘Bij het opzetten van East Nomads slaan we de handen ineen met verschillende organisatoren en
leveranciers. Zo hopen we elkaar te helpen uit dit dal te komen. Wij hebben een nieuwe vorm van
recreëren ontwikkeld (…). Omdenken en durven ondernemen in deze tijden is heel belangrijk.’ 68

Het gebrek aan perspectief wordt ook door organisatoren ervaren; het ‘stappenplan’ van de Rijksoverheid
hielp maar ten dele. Organisatoren melden een krimp van de omzet en het personeel. De coronacrisis
heeft organisatoren en partners aangemoedigd om alternatieven te verzinnen voor sportevenementen die
geen doorgang konden vinden. Dat is op grote schaal gebeurd: hardloopevenementen werden virtueel
georganiseerd, dam- en schaakcompetities werden online op poten gezet en via paardrijden.nl konden
thuis opgenomen dressuur- en menproeven online worden beoordeeld door KNHS-juryleden. Zonder slag of
stoot ging dat zelden, omdat werknemers niet altijd de kennis en ervaring hadden om die innovaties te
bedenken én uit te voeren.
De coronacrisis zal de sector waarschijnlijk op de lange termijn veranderen. Zo is het plausibel dat
investeringen voor het binnenhalen van grote sportevenementen in de toekomst door meerdere
organisatoren worden gedeeld (organisatoren hebben een kleiner personeelsbestand), zodat risico’s
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worden gespreid en kosten gedeeld (de financiële draagkracht van organisatoren is verminderd). Dat er
tijdens de coronacrisis toch enkele internationale topsportevenementen konden worden georganiseerd, is
te lezen in tekstvak 6.2.

Van 9 tot en met 12 september 2020 werd in Utrecht het beachvolleybalevenement King of the Court
georganiseerd. Er werd een coronaproof stadion op het Jaarbeursplein gebouwd. Het evenement was
vanwege de coronapandemie uniek opgezet, met inachtneming van maatregelen ter voorkoming van de
verspreiding van het virus. King of the Court werd georganiseerd door sportevenementenbureau
Sportworx, in samenwerking met de Nevobo en wereldvolleybalbond FIVB.
Het is interessant om te schetsen hoe dit bijzondere topsportevenement – het evenement was sinds de
uitbraak van het coronavirus het eerste internationale sportevenement in Nederland waarbij publiek live
aanwezig bij mocht zijn - door de bezoekers is ervaren.69 Bijna alle bezoekers (96%) vonden de
maatregelen die de organisatie had genomen goed (3% vond dat er te weinig maatregelen waren en 1% te
veel). Nog geen één op de vijf bezoekers (18%) was bezorgd over de eigen gezondheid. Bijna acht op de
tien bezoekers (79%) gaven aan sportevenementen erg te hebben gemist in de maanden voorafgaand aan
het evenement. Nog meer bezoekers (85%) gaven aan specifiek te hebben uitgekeken naar King of the
Court. De algehele waardering van bezoekers voor King of the Court, uitgedrukt in een gemiddeld
rapportcijfer, bedroeg 8,9. Dit is een relatief hoog rapportcijfer in vergelijking met topsportevenementen
die vóór de coronacrisis plaatsvonden.
Er waren meer internationale topsportevenementen die tijdens de coronacrisis plaats hebben gevonden,
waaronder het ABN AMRO World Tennis Tournament 2021 in Rotterdam (Ahoy) en de Billie Jean King Cup
in 2021 in ’s-Hertogenbosch (Maaspoort Sports & Events).

In de periode dat veel sportevenementen niet plaats mochten vinden ging het doorontwikkelen van
bestaande concepten en het bedenken van nieuwe concepten door. Dit laat zien dat bepaalde
organisatoren concrete plannen smeden voor het postcovidium en voldoende vertrouwen hebben in het
herstel van de sportevenementenmarkt. Een voorbeeld zijn de ambities van een Nederlandse
sportevenementenorganisator om de European Para Championships (EPC) te ontwikkelen. De EPC bestaan
nog niet: het is een idee voor een nieuw internationaal multi-topsportevenement voor topsporters met
een lichamelijke beperking. Het evenement is een bundeling van Europese Kampioenschappen (EK’s) in
negen tot twaalf takken van sport. De bedoeling is om het evenement in augustus 2023 voor de eerste
keer in Rotterdam te organiseren en daarna om de vier jaar in een andere Europese stad. 70

King of the Court Utrecht 2020. Onderzoek naar het
bezoekersprofiel en de economische impact van King Of The Court voor de gemeente Utrecht
European Para Championships the Netherlands 2023: een waardevolle
bijdrage aan de Nederlandse Topsportevenementenstrategie 2021-2030?

70

Monitor Sport en corona IV | Mulier Instituut

Zes weken na de lockdown is wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd onder volwassen Vlamingen die in de
twaalf maanden vóór de lockdown hadden deelgenomen aan een sportevenement en/of die daar in die
periode voor aan het trainen waren.71 Deelnemers aan wandel-, hardloop- en wielerevenementen en
triatlons vormden de doelgroep (mede gezien de relatief hoge deelnamecijfers van de sporten in
Vlaanderen). In de studie werden deze vragen beantwoord: 1) In hoeverre hebben de Covid-maatregelen
en de afgelasting van sportevenementen de sportfrequentie en -intensiteit van de deelnemers beïnvloed?
2) In welke mate hebben de Covid-maatregelen en de afgelasting van sportevenementen geleid tot
deelname aan virtuele evenementen? Ook vanuit Nederlands perspectief zijn de uitkomsten van dit
onderzoek van de zuiderburen waardevol.
Het onderzoek leert dat sinds de Covid-maatregelen 86 procent van de evenementendeelnemers met
dezelfde frequentie is blijven sporten en dat 47 procent de intensiteit van de training heeft verminderd.
Klaarblijkelijk blijven veel personen uit de doelgroep actief, ondanks het wegvallen van het moment om
naartoe te werken. Daarnaast bleek dat vóór de Covid-maatregelen 9 procent van de
evenementendeelnemers deelnam aan virtuele evenementen en dat dat aandeel sinds de Covidmaatregelen naar 23 procent is gegroeid. Bovendien nam 30 procent deel aan het virtuele sportevenement
als alternatief na de annulering van het evenement waarvoor getraind werd. Met name deelnemers die
sociale interactie bij het evenement zoeken toonden een verminderde interesse voor een virtuele variant.
Als organisatoren van virtuele sportevenementen (nog) beter inspelen op de behoefte aan ‘online
ontmoeting’, kan de interesse voor deelname worden verhoogd. In Nederland zijn initiatieven ontstaan om
dit te realiseren, zoals het nieuwe evenementenplatform TRACX, dat zich primair richt op de ongebonden
(evenementen)sporter.72 Verwacht mag worden dat virtuele sportevenementen in de toekomst – zonder
een pandemie - vaker een aanvulling op het sportevenementenaanbod vormen dan een substituut
hiervoor. Virtuele sportevenementen (en trainingen voor die evenementen) bieden organisatoren en hun
partners immers voordelen, zoals het min of meer onbegrensde aantal deelnemers (want niet
plaatsgebonden) en de mogelijkheid om voortdurend de relatie met de achterban te verstevigen (omdat
contacten via apps e.d. plaats kunnen vinden).

In het seizoen 2021/2022 mag weer met publiek in de stadions van de betaaldvoetbalclubs worden
gespeeld. Aanvankelijk zag het er in juni 2021 naar uit dat vanaf de aftrap van het seizoen 2021/2022 van
het betaald voetbal weer in volle stadions gespeeld mocht worden, onder voorwaarde dat bezoekers een
coronatoegangsbewijs kunnen overleggen.73 Vanwege ontwikkelingen rondom het virus besliste het kabinet
daarna echter anders: tot 24 september werd 67 procent van de maximale tribunecapaciteit toegestaan,

Sportunity kan ongebonden sporter beter in kaart brengen via eventplatform TRACX
Volle stadions bij seizoenstart.
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in combinatie met een coronatoegangsbewijs. Sinds 25 september is er weer een maximale bezetting
mogelijk.74
Opvallend is dat er geen club in het betaald voetbal failliet is gegaan, iets waar serieuze zorgen over
waren (en zijn). De huidige situatie dankt het betaald voetbal aan de loyaliteit van supporters, die zich uit
in het afzien van compensatie onder een grote groep en de massale aankoop van nieuwe seizoenkaarten
(zie onderstaand). De clubs hebben zelf bijgedragen aan de getoonde loyaliteit van supporters: veel clubs
hebben creatieve acties op poten gezet om het gemis van wedstrijden te compenseren. Sponsors bleven
op grote schaal de betaaldvoetbalclubs trouw. Daarnaast werkte de stijgende vaccinatiegraad mee, net
als de verlenging van de NOW-regeling.
In juli 2021, een maand voor de start van de Eredivisie, waren bijna 200.000 ‘gewone’ seizoenkaarten voor
Eredivisieclubs verkocht (businesskaarten niet meegeteld). Bij zes clubs waren de jaarabonnementen voor
het nieuwe seizoen al uitverkocht. De meeste clubs hadden in juli meer seizoenkaarten verkocht dan in
dezelfde periode vorig jaar. Begin juli 2021 had Ajax de meeste seizoenkaarten verkocht (31.500), maar
had PSV (met 27.500 seizoenkaarten en de hoogste prijs per seizoenkaart) de hoogste stadiondekking
(79%; figuur 6.3). Begin juli 2021 had de gehele Eredivisie gemiddeld een dekking van 50 procent in de
stadions door seizoenkaarten. Een aantal clubs in de Eredivisie biedt naast de full-support seizoenkaart
(waarop geen reductie mogelijk is) de mogelijkheid tot compensatie als door de coronamaatregelen
wederom geen publiek aanwezig mag zijn.75

Statement betaald voetbal over persconferentie kabinet
Seizoenkaarten in de Eredivisie gaan als warme broodjes over de toonbank
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Rutger de Kwaasteniet, Peter van Eldert, Ine Pulles en Johan Steenbergen.
Dit hoofdstuk gaat over de gevolgen van de coronacrisis voor de ondersteuningsstructuur van de sport in
Nederland. De ondersteunende organisaties die aan bod komen zijn sportbonden (paragraaf 7.1), NOC*NSF
(paragraaf 7.2), het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS, paragraaf 7.3), gemeenten (paragraaf
7.4) en onderzoeks- en innovatie-instellingen (paragraaf 7.5).

Hoewel de gevolgen van de coronacrisis voor de ondersteuningsstructuur van de sport merkbaar zijn
geweest, zijn sportbonden, NOC*NSF, het POS en gemeenten in de periode van 1 januari tot 1
september 2021 over het algemeen voldoende veerkrachtig gebleken. Zij zien de (nabije) toekomst
met gematigd optimisme tegemoet. Hierbij moet benadrukt worden dat het om gematigd optimisme
gaat, omdat de ondersteuningsstructuur van de sport aangeeft op dit moment nog wel afhankelijk te
zijn van de hulp en ondersteuning die de overheid biedt. In het licht hiervan is het relevant om in de
vijfde Monitor Sport en corona te monitoren en evalueren in hoeverre de ondersteuningsstructuur van
de sport financieel gezond en veerkrachtig blijft bij het afbouwen van hulp en ondersteuning van
overheidswege.
Het vervallen van de anderhalvemeterregel in de Nederlandse samenleving was een belangrijke reden
om de (nabije) toekomst gematigd optimistisch in te zien. Het beoefenen van sport kon daardoor
immers weer doorgang vinden zonder of met minimale beperkingen. Het coronatoegangsbewijs in de
sport zorgt echter weer voor nieuwe uitdagingen.
Tot slot is op basis van dit hoofdstuk te concluderen dat sportbonden, NOC*NSF, het POS en
gemeenten sportaanbieders daadwerkelijk en meestal toereikend hebben ondersteund bij het
continueren van hun activiteiten. Die ondersteuning was goeddeels financieel van aard, maar had ook
betrekking op het voorlichten van sportaanbieders over hoe zij adequaat om kunnen gaan met de
gevolgen van de coronacrisis.

In de vorige Monitor Sport en corona76 brachten we de financiële gevolgen van de coronacrisis voor
sportbonden in kaart, waarbij de focus lag op het kalenderjaar 2020. Uit de resultaten kwam naar voren
dat sportbonden in 2020 te maken hebben gehad met een omzetverlies, maar dat er daarnaast ook kosten
bespaard zijn.
In deze vierde Monitor Sport en corona gaan we in op de gevolgen van de coronacrisis voor sportbonden in
de eerste helft van 2021. De omzetderving en kostenbesparing over het boekjaar 2021 laten we buiten
beschouwing. Deze brengen we aan het licht in de vijfde monitor, die naar verwachting in het najaar van
2022 verschijnt. De resultaten die in deze paragraaf de revue passeren, zijn ontleend aan een vragenlijst
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die in september 2021 onder sportbonden is uitgezet. Van de 77 sportbonden die Nederland telt, vulden
26 sportbonden deze vragenlijst in. De resultaten van de vragenlijst zijn gewogen op basis van de
jaaromzet van sportbonden. In tabel 7.1 is te zien dat het merendeel van de 26 sportbonden die de
vragenlijst invulden een jaaromzet had van meer dan 3 miljoen euro. Sportbonden met een jaaromzet van
500.000 tot en met 3 miljoen euro zijn enigszins ondervertegenwoordigd in de steekproef ten opzichte van
de populatie.

De grootte van het personeelsbestand verschilt sterk tussen de verschillende sportbonden in Nederland. Er
zijn sportbonden met meer dan honderd medewerkers, maar ook bonden waar geen werkzame personen
op de loonlijst staan. Op basis van de bondenvragenlijst van april 2021, waarvan de resultaten in de derde
Monitor Sport en corona zijn gepresenteerd, bleek het aantal werkzame personen op 1 januari 2021 op
gemiddeld ongeveer 32 te liggen. Het aantal fte bij een gemiddelde sportbond lag op 1 januari 2021 op
24. In de bondenvragenlijst van september 2021 is hier een vervolg aan gegeven door te vragen naar de
ontwikkeling tussen 1 januari 2021 en 1 september 2021. Ten opzichte van 1 januari zijn het aantal
werkzame personen en het aantal fte bij sportbonden op 1 september 2021 nauwelijks en daarom niet
noemenswaardig veranderd.

Ongeveer twee derde van de sportbonden (62%) zag zich tussen 1 januari en 1 september 2021
geconfronteerd met een aflopend ledenaantal (figuur 7.2). Veel binnensporten konden als gevolg van de
coronamaatregelen niet of in beperkte mate doorgaan door het sluiten van binnensportaccommodaties.
Naar het zich laat aanzien werden bovenal deze sporten getroffen door een afnemend ledenaantal. De
gegevens in bijlage 2 over het jaar 2020 onderschrijven dit.
Iets minder dan een derde van de sportbonden zag hun ledenaantal ongeveer gelijk blijven (figuur 7.2).
Slechts 7 procent van de sportbonden kende een toename van het aantal leden. Deze toename van
ledenaantallen bij sportbonden komt voor een deel op het conto van nieuwe sporten die in de buitenlucht
te beoefenen zijn, zoals padel en discogolf. Ook het aantal beoefenaars van bestaande buitensporten als
tennis, golf en vissen nam toe.
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Vier op de tien sportbonden (39%) ervoeren een verslechtering van de financiële situatie in de eerste helft
van 2021 ten opzichte van eind 2020 (figuur 7.3). Zij wijten dat onder meer aan dat er minder inkomsten
uit evenementen werden gegeneerd en dat sponsorinkomsten terugliepen.
30 procent van de sportbonden heeft in de eerst helft van 2021 geen noemenswaardige verandering
ervaren in hun financiële situatie ten opzichte van eind 2020. Bij het toelichten van hun financiële situatie
gaven meerdere sportbonden aan dat zij zonder financiële steunmaatregelen van de overheid verlies
geleden zouden hebben.
Sommige bonden maakten door het niet doorgaan van activiteiten en competities minder kosten en
hielden daardoor budget over. 31 procent van de sportbonden meldt dat hun financiële situatie is
verbeterd. Zij profiteerden onder meer van toenemende contributie-inkomsten van een populariserende
sport.

Ongeveer 28 procent van de sportbonden geeft aan de huidige financiële situatie, op peilmoment
september 2021, als zorgwekkend of minder gezond te ervaren (figuur 7.4). Daaraan liggen verschillende
redenen ten grondslag, blijkt uit de toelichting die sportbonden geven (niet in figuur). Behalve dat
sportbonden aangeven dat financiële overheidssteun belangrijk is om verlies te voorkomen, gaat het
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daarbij vooral om teruglopende ledenaantallen en het gegeven dat sportcompetities in het sportseizoen
2020/ 2021 goeddeels geen doorgang konden vinden.
Bijna twee op de tien sportbonden (17%) omschrijven de huidige financiële situatie als redelijk. Ruim de
helft van de sportbonden (55%) geeft aan in financieel opzicht op dit moment gezond of zeer gezond te
zijn. Met het opheffen van de coronamaatregelen per 25 september jongstleden is dat een optimistisch
stemmend gegeven. Niettemin moet deze constatering wel met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd,
onder andere omdat de omzetderving van sportbonden in 2021 nog niet bekend is. Deze rapporteert het
Mulier Instituut in de vijfde Monitor Sport en corona.

Dat sportbonden hun financiële situatie overwegend als redelijk of (zeer) gezond beschrijven, heeft onder
andere als gevolg dat ongeveer de helft van de sportbonden (49%) momenteel (september 2021) geen
aanvullende acties onderneemt om het eigen vermogen in stand te houden of te verbeteren (figuur 7.5).
In de derde Monitor Sport en corona ondernamen nagenoeg zeven op de tien sportbonden geen acties om
hun eigen vermogen in stand te houden of te verbeteren. Er is dus sprake van een lichte daling.
Een ander verschil met de derde monitor is dat in september 2021 meer sportbonden bezuinigen op hun
uitgaven (39% versus 19%). Slechts enkele bonden (5%) ondernemen in september 2021 financiële acties
om hun eigen vermogen in stand te houden of te verbeteren. Andere acties die 31 procent van de bonden
onderneemt, zijn het werven van sponsoren, leden en fondsen, en het creëren en implementeren van
nieuwe verdienmodellen.
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Waar figuur 7.5 betrekking heeft op acties die sportbonden in september 2021 plegen, gaat figuur 7.6 over
financiële acties die sportbonden in 2022 verwachten te plegen om het eigen vermogen te verbeteren of
te behouden. Vier op de tien sportbonden (41%) verwachten in 2022 geen acties te hoeven ondernemen
(figuur 7.6).
Vergeleken met de huidige situatie verwachten sportbonden in 2022 iets vaker te moeten bezuinigen (44%
versus 39%). Twee op de tien sportbonden (20%) verwachten daarnaast de contributie te moeten
verhogen. Andere acties die sportbonden in 2022 verwachten te plegen om hun eigen vermogen te
consolideren of verbeteren, zijn net als in september 2021 vooral gericht op het werven van leden en
fondsen. Ook ‘ondernemen en innoveren’ is meermaals benoemd. Sportbonden vinden het belangrijk om,
nu het beoefenen van sport in verenigingsverband weer mogelijk is, leden tevreden te stellen, zodat zij
niet geneigd zijn om hun lidmaatschap op te zeggen.

Een derde van de sportbonden (33%) kwam verenigingen en/of individuele leden in de eerste helft van
2021 niet tegemoet in de contributie (figuur 7.7). Ongeveer twee op de tien sportbonden (20%) kwamen
leden tegemoet met korting op bondscontributies of het uitstellen van het betalen van licentie- en
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deelnamegelden. Vier op de tien sportbonden (37%) ondernamen tegemoetkomingsacties die anders van
aard waren dan de gegeven antwoordcategorieën. Ook deze categorie ‘anders’ wordt echter goeddeels
gevormd door bonden die aangeven verenigingen financieel tegemoet te komen door inschrijfgeld aan
leden terug te betalen en korting te verschaffen op het bondslidmaatschap.

Iets minder dan de helft van de sportbonden geeft op basis van de financiële situatie in september 2021
aan de continuïteit voor twaalf maanden of langer te kunnen handhaven (45%). Geen enkele sportbond
verwacht de continuïteit de komende vijf maanden niet te kunnen handhaven. Slechts een enkele bond
verwacht de continuïteit zes tot elf maanden te kunnen handhaven.
Anders dan in de derde Monitor Sport en corona konden bonden in de vraag voor figuur 7.7 ‘Dat speelt
voor onze bond niet’ als antwoord aankruisen. De meeste bonden die hun continuïteit voor langer dan
twaalf maanden kunnen waarborgen, hebben die antwoordcategorie aangekruist.

21 procent van de bonden geeft aan niet te kunnen zeggen hoe lang de continuïteit te waarborgen is
(figuur 7.7). Voor drie op de tien bonden is de vraag of de continuïteit kan worden gewaarborgd niet aan
de orde. Beide resultaten moeten vooral positief geïnterpreteerd worden, zoals naar voren komt in
figuur 7.8. 91 procent van de sportbonden geeft namelijk aan niet op omvallen te staan als gevolg van de
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coronacrisis (figuur 7.8). Daarnaast is twee derde van de sportbonden (65%) voldoende veerkrachtig om de
coronacrisis te overleven. Hulp en ondersteuning van de overheid is daarbij voor 52 procent van de bonden
essentieel. Ook in de derde Monitor Sport en corona bleken sportbonden veerkrachtig en nauwelijks op
omvallen te staan, maar daartoe wel afhankelijk te zijn van hulp en ondersteuning van de overheid.

NOC*NSF heeft zich vanaf het begin van de coronacrisis ingespannen om de coronamaatregelen (zie bijlage
1 voor een overzicht) te vertalen naar sportorganisaties. 77
Tot en met 24 september 2021 was het Protocol Verantwoord Sporten in Nederland van kracht. NOC*NSF
heeft dit protocol opgesteld in samenwerking met Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het Platform
Ondernemende Sportaanbieders (POS).78 Aan de hand van dit protocol hebben bonden en andere
uitvoerende partijen (sportspecifieke) protocollen op maat opgesteld, om samen te kunnen sporten binnen
de richtlijnen van het RIVM. De protocollen werden steeds aangepast aan de veranderende
coronamaatregelen. Om sportverenigingen en -aanbieders te ondersteunen is op basis van het protocol
een communicatiepakket ontwikkeld met voorlichtingsmaterialen. Dit pakket bestaat uit

Coronavirus: huidige maatregelen voor de sportactiviteiten in Nederland.
Protocol Verantwoord Sporten.
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voorlichtingsposters en informatieborden die steeds geüpdatet werden. Sinds 25 september was het
protocol in lijn met de in de vorige alinea beschreven landelijke maatregelen.
Sportverenigingen moeten alert zijn op (het correct uitvoeren van) de coronamaatregelen die van kracht
zijn. NOC*NSF en sportbonden hebben de zogeheten toolkit coronamaatregelen ontwikkeld om
verenigingen daarbij te ondersteunen. Per (publieke) ruimte in en rondom sportaccommodaties - zoals
kantines, zwembaden, speelvelden, tribunes en kleedkamers – bevat de toolkit tips, adviezen en
communicatiemateriaal. Tot dit communicatiemateriaal behoren posters, afbeeldingen en stickers die
verenigingen kunnen gebruiken.79 NOC*NSF heeft verder een checklist met aandachtspunten voor
financiële en accommodatiezaken gepubliceerd.80 Deze bevat algemene tips en richtlijnen voor
verenigingen. Ook is er een overzicht van financiële regelingen voor sportclubs. Recent sprak NOC*NSF,
net als de KNVB, zich uit tegen de maatregelen van het demissionaire kabinet om alleen te mogen sporten
met een coronatoegangsbewijs. Zij uitten daarbij grote twijfels over de uitvoerbaarheid en
handhaafbaarheid van het controleren van deze bewijzen en gaven aan dat het moeten overleggen van
een coronatoegangsbewijs door sporters, het beoefenen van sport minder laagdrempelig maakt.
Uiteindelijk is besloten dat het coronatoegangsbewijs alleen bij de georganiseerde binnensport, en dus
niet bij amateursport in de buitenlucht, verplicht is.

NOC*NSF heeft als koepelorganisatie een spilfunctie in de coronacrisis. Naast te hebben gewerkt aan zijn
reguliere takenpakket in het kader van sportparticipatie, ondersteunde NOC*NSF verenigingen bij het
implementeren van maatregelen en het in kaart brengen van knelpunten uit de verenigingspraktijk. De
coronacrisis bracht voor NOC*NSF ook extra werkzaamheden op het gebied van topsport teweeg. Het
doorgaan van de Olympische Spelen onder een strikt corona-regime heeft de organisatie voor uitdagingen
geplaatst. Zeker nu door uitstel van de zomerspelen de voorbereiding ervan deels samen is komen te
vallen met voorbereidingen die worden getroffen voor de winterspelen van 2022.
Verder had de coronacrisis voor NOC*NSF ook impact op zijn werkzaamheden bij internationale
evenementen die wel door konden gaan in Nederland, onder meer op het gebied van de inkomende
buitenlandse delegaties. Daarnaast zijn er zorgen over de impact van corona op de (programma’s voor)
talentontwikkeling. NOC*NSF heeft tot slot extra inzet moeten plegen op het vlak van public affairs. Het
ging daarbij onder meer om het uitwerken en implementeren van maatregelen die sportorganisaties in het
kader van de coronacrisis compenseren.
De financiële consequenties van de extra werkzaamheden vielen voor NOC*NSF mee voor wat betreft de
inkomsten vanuit de Nederlandse Loterij en ‘het Rijk’. Echter, op het gebied van sponsoring waren er wel
degelijk minder inkomsten dan begroot. De coronacrisis heeft NOC*NSF en sportbonden achterban
gedwongen om onderlinge contacten aan te halen en versterken. Hetzelfde geldt voor contacten tussen
NOC*NSF en andere sectorpartners. Vaak en intensief digitaal overleggen hebben ervoor gezorgd dat deze
onderlinge contacten daadwerkelijk zijn verbeterd.

De toolkit coronamaatregelen helpt jouw club op weg!
Coronavirus en sport: checklists en hulpmiddelen voor sportclubs.
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Een relatief nieuwe organisatie binnen de ondersteuningsstructuur van de sport is het Platform
Ondernemende Sportaanbieders (POS). Op 18 juni 2021 werd het POS formeel een stichting. Het POS
behartigt de belangen van zestien brancheorganisaties. Deze brancheorganisaties vertegenwoordigen
sportondernemers van airsoftcentra, biljartcentra, budosportscholen, buitensportbedrijven, dansscholen,
fitnesscentra, golfbanen, hippische sportcentra, klim- en bergsportcentra, skatecentra, indoorskicentra,
squashcentra, vechtsportcentra, watersportcentra, yogacentra en zwembaden. Naar schatting zijn dit
6.100 sportaanbieders. Volgens cijfers van het POS sporten er jaarlijks circa 7 miljoen sporters bij deze
ondernemende sportaanbieders en werken er in totaal bijna 115.000 mensen. Pre-corona draaiden de
ondernemende sportaanbieders in totaal een jaaromzet van circa 4,8 miljard euro, naar inschatting van
het POS.
Het POS heeft in de periode van juli tot en met september geen financiële gevolgen van de coronacrisis
ervaren, aangezien het POS in deze periode zonder budget werkte. Het POS heeft zijn achterban van
sportondernemers ondersteund door samen met NOC*NSF, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) te werken aan een heropeningsplan voor de sport.
Dat uitte zich concreet in het interpreteren van de gevolgen van coronamaatregelen voor
sportondernemers, het schrijven van protocollen aan de hand waarvan sportondernemers geleidelijk hun
activiteiten konden hervatten, en het communiceren van veranderingen in aan de coronacrisis
gerelateerde maatregelen naar sportondernemers.
De coronacrisis en de gevolgen daarvan zijn de afgelopen maanden minder dominant geworden in de
werkzaamheden van het POS. De focus van het POS lag voornamelijk op twee activiteiten. Ten eerste is
het POS geformaliseerd tot een stichting. Het POS schreef in dat kader een ontwikkelplan waarin het
ingaat op de kerntaken van het POS en (het borgen van) zijn positie in de ondersteuningsstructuur van de
sport in Nederland. Op basis van advies van de Nederlandse Sportraad heeft het POS de afgelopen
maanden als tweede hoofdactiviteit gewerkt aan het instellen van een overleg waarin de gehele sector
van sport en bewegen (krachtiger) vertegenwoordigd is richting de overheid. Het POS werkt hierin samen
met NOC*NSF.

Om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor exploitanten van zwembaden en ijsbanen,
waaronder gemeenten, te verzachten, had de Rijksoverheid de Specifieke Uitkering IJsbanen en
Zwembaden (SPUK IJZ) ingesteld. De SPUK IJZ was verdeeld over twee perioden: het kalenderjaar 2020
(SPUK IJZ 2020) en de eerste helft van 2021 (SPUK IJZ Q1 en Q2 2021). De regeling was alleen aan te
vragen door gemeenten, maar die konden dat wel voor de vooraf geselecteerde exploitanten in de
gemeente doen. In hoofdstuk 8 wordt de SPUK IJZ-regeling verder beschreven en wordt aangegeven in
hoeverre deze is gebruikt door gemeenten. Daaruit komt onder andere naar voren dat een groot deel van
de gemeenten een aanvraag heeft gedaan voor de SPUK IJZ.
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Uit een uitvraag in het gemeentepanel van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) van september 2021
komt naar voren dat gemeenten overwegend tevreden zijn over de SPUK IJZ.81 Meer dan acht op de tien
gemeenten, die gebruik hebben gemaakt van de SPUK IJZ, zijn (zeer) tevreden over deze regeling.
15 procent van de gemeenten geeft aan tevreden noch ontevreden over de SPUK IJZ te zijn. Tevredenheid
onder gemeenten hoeft niet te betekenen dat zij het budget dat de SPUK IJZ uitkeert toereikend vinden
om de exploitatiekasten van ijsbanen en/of zwembaden te compenseren.
Ongeveer de helft van de gemeenten gaf namelijk aan niet te weten of de SPUK IJZ in de eerste helft van
2021 toereikend gaat zijn. Hiervoor zijn verschillende mogelijke verklaringen. Allereerst kan dit te maken
hebben met het tijdspad van de regeling. De eerste ronde van de SPUK IJZ (2020) had betrekking op een
heel jaar, terwijl de SPUK Q1 en Q2 2021 betrekking heeft op een halfjaar. Dit kan de verantwoording van
het exploitatietekort ingewikkelder maken. Wat daarnaast in de verantwoording mee kan spelen is dat
gemeenten namens een andere exploitant in de gemeente een aanvraag kunnen doen. Hierdoor kan het
zijn dat de exploitant stukken aanlevert ter verantwoording, maar of de tegemoetkoming genoeg gaat zijn
lastig in te schatten is voor de gemeente. Verder moet de gemeente de SPUK IJZ gelden na toekenning ook
bij de exploitanten zien te krijgen. Gemeenten waren vrij om te bepalen hoe ze dat zouden aanpakken
(huurkorting, subsidie etc.), maar zoals in hoofdstuk 8 verder toegelicht wordt, is het soms afwachten wat
voor consequenties dit heeft voor de overige steunmaatregelen waarvoor de exploitant een aanvraag heeft
ingediend. Tot slot hebben de meeste exploitanten naast het zwembad andere accommodaties in de
portefeuille, bijvoorbeeld een sporthal of vergaderruimten. Deze vallen buiten de SPUK IJZ regeling, maar
kunnen wel bepalend zijn voor de financiële gezondheid van de exploitant.
De SPUK IJZ is gaandeweg de coronacrisis aangepast. Het merendeel van de gemeenten (64%) gaf aan niet
te weten of de uitkering hiermee is verbeterd. 23 procent van de gemeenten vindt de uitkering verbeterd
noch verslechterd en iets meer dan één op de tien verenigingen vindt de regeling verbeterd.

Gemeenten kunnen sportaanbieders op diverse manieren financieel ondersteunen. Een van die manieren is
het kwijtschelden van de huur voor sportverenigingen. Om verhuurders, waaronder gemeenten, hiervoor
te compenseren heeft het ministerie van VWS de regeling Tegemoetkoming verhuurders
sportaccommodaties (kortweg TVS) in het leven geroepen. Verhuurders die de huur van een
sportaccommodatie kwijtscholden omdat deze accommodatie vanwege de coronamaatregelen niet door
amateursportorganisaties gebruikt kon worden, konden ter compensatie voor deze misgelopen
huurinkomsten een aanvraag indienen voor een TVS-subsidie. Wel kwam een verhuurder alleen in
aanmerking voor een tegemoetkoming als de huur daadwerkelijk is kwijtgescholden in de periode
waarvoor de tegemoetkoming is aangevraagd. In hoofdstuk 8 wordt de TVS-regeling verder beschreven en
wordt aangegeven in hoeverre deze is gebruikt door gemeenten.
Ongeveer 85 procent van de gemeenten die gebruik maakten van de TVS-regeling is (zeer) tevreden over
deze steunmaatregel.82 60 procent van de gemeenten geeft aan dat het uitgekeerde budget toereikend is
om te compenseren voor de gederfde huuropbrengsten van sportverenigingen in de eerste helft van 2021.
23 procent van de gemeenten vindt dat het aangevraagde budget ontoereikend is. Dat komt ofwel doordat
gemeenten vinden dat zij onvoldoende worden gecompenseerd, ofwel doordat gemeenten zien dat
verenigingen meer hulp nodig hebben dan alleen het kwijtschelden van huur. De TVS-regeling is echter zo
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opgezet dat die alleen compenseert voor de huurgelden en niet voor andere doorlopende kosten van
sportverenigingen waarvoor andere steunmaatregelen mogelijk uitkomst kunnen bieden. Verder geven
gemeenten aan dat de TVS-regeling alleen bestemd is voor verenigingen en niet voor andersoortige sporten beweegaanbieders. Dat klopt, maar dat betekent niet dat het budget van de regeling ontoereikend is,
maar dat zij de regeling graag ook in zouden zetten voor het compenseren van andere sport- en
beweegorganisaties.
De TVS-regeling is net als de SPUK IJZ aangepast tijdens de coronacrisis. Ongeveer een kwart van de
gemeenten vindt dat de regeling met deze aanpassingen is verbeterd. Daar staat tegenover dat iets
minder dan twee op de tien gemeenten vinden dat de regeling (sterk) verslechterd is.

Ruim een derde van de gemeenten ontving naast de TVS-regeling geen andere hulpvragen van
verenigingen. Daarentegen heeft meer dan de helft van de gemeenten wel een dergelijke andere
hulpvraag ontvangen. In figuur 7.9 is te zien welke maatregelen gemeenten troffen om sportaanbieders te
compenseren.
De meeste gemeenten ondersteunden sportaanbieders door subsidies voor afgelaste incidentele
activiteiten niet terug te vorderen (47%) en huurnota’s voor gesubsidieerde instellingen en
sportverenigingen op te schorten (44%) of kwijt te schelden (39%; figuur 7.9). In mindere mate hebben
gemeenten ook de huurnota’s voor overige sportaanbieders opgeschort of kwijtgescholden en een lokaal
fonds opgericht om initiatieven gericht op het beperken van de gevolgen van de coronacrisis te
(co-)financieren. Weinig gemeenten kozen ervoor om subsidies vooruit te betalen met middelen voor het
volgende kwartaal en om op basis van een jaarrekening achteraf alsnog de huurkosten van sportaanbieders
(waaronder sportverenigingen) aanvullend te subsidiëren.
Ongeveer een kwart van de gemeenten trof maatregelen die vallen onder de antwoordcategorie ‘anders’.
Het ging daarbij hoofdzakelijk om het oprichten van een coronaherstelfonds. Ook waren er gemeenten die
belastingen en erfpacht compenseerden en kwijtscholden en die (eenmalig) extra subsidie aan
sportaanbieders uitkeerden.
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Onderzoeks- en innovatie-instellingen hebben momenteel veel aandacht voor de coronacrisis. Zo loopt via
Sportinnovator het nodige aan Covid-19-projecten, waaronder projecten gericht op de thematiek sport en
corona. De onderzoeken zijn deels fundamenteel wetenschappelijk van aard, maar deels ook
praktijkgericht, om organisaties bij hun dagelijkse activiteiten en bedrijfsvoering met (onderbouwde)
kennis te ondersteunen bij de omgang met (de maatregelen tegen het verspreiden van) het coronavirus.
ZonMw is het zogeheten COVID-19 Programma gestart om diverse aspecten van sport en corona te
onderzoeken. Zo is onderzoek verricht naar het thema veerkracht van de samenleving tijdens en na de
coronapandemie. Tot dit thema behoren projecten die gericht zijn op de achterstanden en
kansenongelijkheid die coronamaatregelen creëren, technologische en sociale innovaties die zijn ontstaan
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in reactie op de coronacrisis, communicatie en media omtrent corona, en de implicaties van de
toegenomen sociale distantie tussen mensen als gevolg van de coronacrisis.83
Binnen de subsidieregeling ‘Wetenschap voor de Praktijk’ van het COVID-19 Programma is een aantal
onderzoeksprojecten over sport en bewegen gestart. Deze gaan over:
• hoe het beweegaanbod zich aanpast aan de coronamaatregelen en welke gevolgen dat heeft voor
kwetsbare personen;
• het stimuleren van sport en bewegen voor mensen met een ernstige psychische aandoening
middels online sportaanbod;
• de invloed van grote (hardloop)evenementen op coronabesmettingen;
• de gevolgen van het openstellen van sportscholen en sportvelden voor het gedrag en de
coronaklachten van mensen.84
Tot slot zijn er binnen het COVID-19 Programma van ZonMw studies verricht naar hoe de negatieve
gevolgen van de coronacrisis te beperken zijn.85
In deze paragraaf zijn de hoofdthema’s en een aantal voorbeeldstudies uitgelicht van coronagerelateerd
onderzoek dat in Nederland plaatsvindt. Een volledig overzicht van onderzoeks- en innovatieprojecten is
opgenomen in bijlage 5.

Veerkracht van de samenleving.
Wetenschap voor de praktijk.
Creatieve oplossingen op het gebied van sport en bewegen.
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Peter van Eldert
In dit hoofdstuk laten we zien wat de actuele ontwikkelingen zijn in de bedrijvigheid in de sport.
Daarnaast geven we een actualisatie van het gebruik van de financiële steunmaatregelen door de
sportsector op basis van updates in de registraties. In tegenstelling tot de vorige edities van de Monitor
Sport en corona maken we in deze monitor geen doorberekening van de financiële schade voor de sport
over de afgelopen periode. Dit doen we in de volgende Monitor Sport en corona (die naar verwachting na
in het najaar van 2022 verschijnt) in één keer voor het kalenderjaar 2021.

De bedrijvigheid in de sport komt weer op gang. Voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus
lag in het derde kwartaal van 2021 het aandeel ondernemers dat de omzet of het aantal medewerkers
zag toenemen hoger dan het aandeel dat een afname zag. De meeste ondernemers verwachtten dat
deze toename in het derde kwartaal zou voortduren. Uiteraard liggen er nog de nodige uitdagingen te
wachten voor de ondernemers, met betalingsverplichtingen die nog voldaan moeten worden,
belemmeringen bij het aantrekken van nieuwe arbeidskrachten en de mogelijke terugbetaling van
coronasteun. Desondanks zijn de ondernemers in augustus relatief positief over het terugkeren naar
het capaciteitsniveau van voor de coronacrisis en zijn er vooralsnog geen signalen dat het aantal
faillissementen in de sport toeneemt.
In totaal heeft de sportsector in 2020 zo’n 619 miljoen euro ondersteuning ontvangen vanuit de
financiële steunmaatregelen (generieke en sportspecifieke steunmaatregelen samen). Volgens de
voorlopige stand van zaken tot en met begin november 2021 komt daar over 2021 nog eens 451
miljoen euro bij. Aangezien voor 2021 nog gegevens over een aantal maatregelen ontbreken, zal de
eindstand over 2021 hoger uitvallen. Daarnaast zijn er enkele steunmaatregelen waarvan het effect
voor de sportsector lastiger te kwantificeren is of waarvan geen geregistreerde bedragen beschikbaar
zijn. Zo zijn via de Tozo-regeling flink wat zelfstandigen binnen de sport financieel ondersteund en
hebben veel organisaties binnen de sportsector gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot uitstel van
de betaling van belasting. De uitstel van belastingbetaling heeft bedrijven in de sportsector op korte
termijn wat ademruimte gegeven, maar uiteindelijk zal de belasting toch betaald moeten worden.
Doordat nu de gegevens beschikbaar zijn van alle steunmaatregelen die op 2020 betrekking hadden,
kan de schatting van de nettoschade voor de breedtesport over 2020 uit de vorige Monitor Sport en
corona geüpdatet worden. Destijds raamden we de totale omzetderving voor de breedtesport op ruim
1,8 miljard euro, de kostenbesparing op 782 miljoen euro en kwam, met de oude tussenstand van de
steunmaatregelen, de nettoschade uit op ruim 500 miljoen euro. Met het nieuwe bedrag aan steun
over 2020 van 619 miljoen euro komt de nettoschade voor de breedtesport in 2020 naar schatting uit
op 452 miljoen euro.
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Vanaf eind mei is de sportsector stapsgewijs opengegaan, waardoor steeds meer mogelijk werd voor de
ondernemers in de sportsector.86 Dit is terug te zien in de positieve signalen over de bedrijvigheid die uit
de sportsector naar voren komen. Zo bleek uit de julipeiling van de Conjunctuurenquête (COEN) van het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat de omzet en personeelssterkte87 volgens ondernemers binnen
de sportsector een positieve ontwikkeling hadden doorgemaakt in de drie voorafgaande maanden (april,
mei en juni). Voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus lag het aandeel ondernemers dat de
omzet of personeelssterkte zag toenemen hoger dan het aandeel dat een afname zag (figuur 8.1). Met
name voor de omzet was een groot verschil te zien. De helft van de ondernemers (51%) zag een toename
in de omzet in de drie maanden voorafgaand aan juli, terwijl slechts 9 procent een afname zag. Dit zegt
overigens niks over of de omzet weer terug is op het niveau van voor de coronacrisis. Maar het geeft wel
een signaal dat de bedrijvigheid in de sportsector weer op gang lijkt te komen.

Dat de bedrijvigheid weer op gang lijkt te komen in de sport wordt ook gestaafd door de verwachtingen
van de ondernemers binnen de sportsector over de drie maanden na het peilmoment van begin juli (juli,
augustus en september). Twee derde van de ondernemers (66%) verwachtte in juli dat de omzet in deze
periode zou toenemen en ongeveer een derde van de ondernemers (34%) verwachtte een stijging in de
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personeelssterkte (figuur 8.2). Deze verwachtingen zijn sinds de uitbraak van het coronavirus nog niet zo
positief geweest.

Uit een extra vragenblok van de COEN in juni 2021 blijkt dat ongeveer drie op de vijf ondernemers (62%)
in de sector Sport en recreatie aan extra betalingsverplichtingen moesten voldoen als gevolg van de
coronacrisis (figuur 8.3). Een deel van deze ondernemers (8%) heeft inmiddels aan deze
betalingsverplichtingen voldaan, maar het grootste deel verwachtte in juni hier nog enkele maanden voor
nodig te hebben. Daarbij geeft ruim een op de tien ondernemers (12%) in de sector Sport en recreatie aan
nog meer dan drie jaar nodig te gaan hebben om aan alle betalingsverplichtingen te voldoen.
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Naast de betalingsverplichtingen die nog liggen te wachten op de ondernemers, bestaan er problemen bij
het aantrekken van nieuwe arbeidskrachten. Dit probleem geldt overigens voor de gehele arbeidsmarkt.
Zo meldde het CBS halverwege augustus dat de spanning op de arbeidsmarkt voor het eerst sinds het begin
van de meting in 2003 zo hoog is opgelopen dat er meer vacatures zijn dan werklozen. 88 Specifiek voor de
sector Sport en recreatie komt uit een extra vragenblok uit de septemberpeiling van de COEN naar voren
dat slechts een derde van de ondernemers (32%) geen belemmeringen ervaart bij het voorzien in de
personeelsbehoefte (figuur 8.4).
De belangrijkste belemmering die ondernemers in de sector Sport en recreatie noemen is dat potentiële
arbeidskrachten kiezen voor werk buiten de sector. Mogelijk zitten hier ook arbeidskrachten bij die voor
de coronacrisis in de sport werkzaam waren, maar omdat de sport dicht zat iets anders zijn gaan doen en
daar zijn gebleven.

Ondanks de betalingsverplichtingen en problemen bij het aantrekken van nieuwe arbeidskrachten waren
de ondernemers in de sector Sport en recreatie in augustus 2021 relatief positief over het mogelijk weer
terugkeren naar het capaciteitsniveau van voor de coronacrisis. Uit een extra vragenblok uit de
augustuspeiling van de COEN kwam naar voren dat ruim een op de vijf ondernemers (22%) aangaf geen of
nauwelijks hersteltijd nodig te hebben als alle coronamaatregelen, inclusief de anderhalvemeterregel,
versoepeld zouden worden (figuur 8.5). Een kwart verwachtte binnen één maand weer op het oude
capaciteitsniveau te kunnen draaien. Ongeveer een op de vijf ondernemers (19%) heeft mogelijk nog wel
een jaar nodig om weer terug te zijn op het oude niveau; 6 procent verwacht hier langer dan een jaar
voor nodig te hebben.
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Zowel op landelijk niveau als specifiek voor de sportsector lijkt het aantal faillissementen af te nemen
(figuur 8.6). Het kan zijn dat bedrijven en organisaties niet failliet gaan, maar (tijdelijk) stoppen. Dan
verdwijnen er wel organisaties, maar is dit niet zichtbaar in de statistieken over faillissementen. Verder is
het mogelijk dat met het huidige pakket aan steunmaatregelen bedrijven overeind gehouden worden die
anders wellicht al failliet waren gegaan. Daarnaast speelt mee dat het CBS voor de statistieken van de
ontwikkeling van het aantal bedrijven een selectie maakt op economisch actieve organisaties met
minstens één werkzame persoon. Voor de sportsector vallen dan al veel organisaties af, doordat deze
grotendeels op vrijwilligers draaien. In de volgende peiling van de Monitor Sport en corona proberen we de
ontwikkeling van het aantal bedrijven via een andere weg accurater in beeld te brengen.
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De generieke steunmaatregelen zijn op 27 mei 2021 verlengd tot en met het derde kwartaal van 2021.89
Ongeveer een maand later werd in de kamerbrief van 29 juni 2021 aangegeven dat het kabinet verwachtte
dat dit voorlopig de laatste verlenging van het steun- en herstelpakket zou zijn.90 Op 30 augustus 2021
werd dit bevestigd met de aankondiging dat per 1 oktober 2021 het generieke steunpakket zou worden
stopgezet.91
Doordat de beperkende maatregelen grotendeels zijn opgeheven, draait de economie weer volop en zijn
steunmaatregelen niet meer nodig. Het steunpakket gaat volgens het kabinet anders het economisch
herstel in de weg zitten. Enkele aanvullende financiële regelingen voor sectoren die nog steeds te maken
hebben met beperkende maatregelen lopen na 1 oktober 2021 nog wel door, maar dit geldt niet voor de
sportsector.
In deze paragraaf worden de maatregelen kort beschreven en de beschikbare relevante gegevens
gepresenteerd.

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 zelfstandig ondernemers (Tozo).
Daarnaast zijn verschillende belastingmaatregelen en garantie- en kredietregelingen opgesteld.

De NOW-regeling was een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven. Wanneer een bedrijf te
kampen had met een omzetverlies van minimaal 20 procent als gevolg van de coronamaatregelen, kon het
de NOW aanvragen. De regeling is verschillende keren verlengd, waarvan NOW 4 de meest recente was.
Die had betrekking op de periode van 1 juli tot en met 30 september 2021. De perioden van de overige
NOW-regelingen worden in tabel 8.1 weergegeven. In bijlage 6 wordt over het vergoedingspercentage van
de NOW-regeling een verdere toelichting gegeven.
In 2020 heeft de sportsector in totaal voor zo’n 299 miljoen euro NOW-steun ontvangen, verdeeld over de
NOW 1.0, NOW 2.0 en NOW 3.1 (tabel 8.1). In 2021 liepen de NOW 3.2, NOW 3.3 en NOW 4.0, waaruit tot
en met 31 augustus 2021 in totaal ongeveer 170 miljoen euro werd ontvangen. Aangezien de registraties
van de NOW 3.3 nog niet compleet waren op 31 augustus 2021 en de NOW 4.0 nog openstond, valt de
eindstand voor 2021 naar verwachting hoger uit.
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Binnen de sportsector springen met name de onderliggende sectoren ‘Veldvoetbal’ en ‘Fitnesscentra’
eruit. Deze sectoren hebben tot nu toe in totaal respectievelijk 110 en 91 miljoen euro NOW-steun
aangevraagd (zie bijlage 4). Andere sectoren waarin veel NOW-steun werd aangevraagd zijn ‘Overige
sportaccommodaties’ (54 miljoen euro), ‘Zwembaden’ (46 miljoen euro) en ‘Sporthallen en -zalen’
(40 miljoen euro).

Ter compensatie van de vaste lasten werd in eerste instantie de TOGS-regeling in het leven geroepen, die
later werd vervangen door de TVL-regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten). De TOGS was een eenmalige
tegemoetkoming van 4.000 euro voor specifieke groepen bedrijven, waaronder bedrijven in de
sportsector, die door de coronamaatregelen werden getroffen. Vanuit de sportsector werden
16.445 TOGS-aanvragen gedaan voor in totaal een bedrag van ongeveer 66 miljoen euro (tabel 8.2).
De TOGS werd opgevolgd door de TVL-regeling. Het doel bleef hetzelfde – mkb-bedrijven en zzp’ers
helpen bij het betalen van (een deel van) hun vaste lasten – maar de voorwaarden en subsidiehoogte
verschilden van de voorganger. Uiteindelijk is de TVL-regeling in vijf perioden beschikbaar geweest,
waarvan de laatste (TVL Q3 2021) liep in het derde kwartaal van 2021. Binnen de TVL werd bij een
omzetverlies van minimaal 30 procent als gevolg van de coronacrisis een deel van de vaste lasten vergoed.
Voor de berekening van de hoogte van de subsidie werd de volgende formule gehanteerd:
𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒 𝑜𝑚𝑧𝑒𝑡 ∗ 𝑂𝑚𝑧𝑒𝑡𝑣𝑒𝑟𝑙𝑖𝑒𝑠 𝑖𝑛 % ∗ 𝐴𝑎𝑛𝑑𝑒𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑠𝑡𝑒 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑖𝑛 % ∗ 𝑉𝑒𝑟𝑔𝑜𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 = 𝑆𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑒

Het vergoedingspercentage is tussen de verschillende TVL-regelingen aangepast. In de eerste TVL-periode
(TVL-1) lag dit op 50 procent, waarna het voor de TVL Q4 2020 (50-70%) en TVL Q1 2021 (85%) stapsgewijs
werd verhoogd. In de laatste twee TVL-perioden lag het vergoedingspercentage op 100 procent, waarmee
dus de opgegeven vaste lasten volledig werden gecompenseerd.
Vanuit de TVL-regelingen (TVL-1 en TVL Q4 2020) en de TOGS kreeg de sportsector in 2020 in totaal
ongeveer 123 miljoen euro aan vergoeding voor de vaste lasten (tabel 8.2). De TVL Q1 2021, TVL Q2 2021
en TVL Q3 2021 hadden betrekking op 2021. Voor deze regelingen lag de voorlopige tussenstand (op
31 augustus 2021) op 122 miljoen euro voor de sportsector. Ook voor de TVL zal de eindstand voor 2021
nog hoger uitvallen, aangezien de registraties van TVL Q2 2021 nog niet compleet waren op 31 augustus en
TVL Q3 2021 destijds pas net werd opengesteld.
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Binnen de sportsector springen met name de onderliggende sectoren ‘Overige sportaccommodaties’ en
‘Fitnesscentra’ eruit. Deze sectoren hebben tot nu toe in totaal respectievelijk 33 en 30 miljoen euro
TOGS-/TVL-steun aangevraagd (zie bijlage 4). Andere sectoren waarin veel TOGS-/TVL-steun werd
aangevraagd zijn ‘Veldvoetbal’ (29 miljoen euro), ‘Overig sportonderwijs’ (24 miljoen euro) en
‘Organisatie van sportevenementen’ (22 miljoen euro).

De Tozo-regeling werd opgesteld om zelfstandig ondernemers te ondersteunen die als gevolg van de
coronacrisis in de financiële problemen kwamen. De regeling bood een inkomensondersteuning tot het
sociaal minimum, steeds over periodes van een aantal maanden. Ook zelfstandig ondernemers die
doorgaans werkzaam zijn in de sportsector kwamen in aanmerking voor de Tozo.
De Tozo kent inmiddels vijf periodes. Tozo 1 liep van maart tot en met mei 2020 en was aan te vragen tot
en met 31 mei 2020. Tozo 2 had betrekking op de periode van juni tot en met september 2020 en was tot
en met 30 september 2020 aan te vragen. Tozo 3 en Tozo 4 namen de periode van 1 oktober 2020 tot en
met 30 juni 2021 in twee delen voor hun rekening. De laatste Tozo-periode (Tozo 5) liep van 1 juli tot en
met 30 september 2021.
Gegevens over de aanvragen voor de Tozo-regelingen zijn slechts beperkt beschikbaar. Het CBS
rapporteert in het overzicht met de stand van zaken tot en met 31 augustus 2021 het aantal aanvragen dat
gedaan is door zelfstandigen die werkzaam zijn binnen de sport, maar hierbij zijn geen bedragen
meegenomen. Daarnaast geeft het CBS aan dat de aantallen indicatief zijn en zit in de administratie een
grote vertraging.
Volgens het overzicht van het CBS kwamen ongeveer 9.560 aanvragen vanuit de sportsector binnen voor de
Tozo 1 en/of Tozo 2. De tussenstand voor de Tozo 3 lag, volgens de registraties tot en met 31 augustus
2021, op 3.170 aanvragen vanuit de sportsector. Overigens komt het overgrote deel van de aanvragen
vanuit de sportsector voort uit de onderliggende sector ‘Overig sportonderwijs’ (zie bijlage 4). Deze
sector wordt binnen de SBI-indeling omschreven als ‘het geven van instructies aan en trainen van
sportbeoefenaars’. Hieronder vallen naar verwachting sportinstructeurs die veelal als zelfstandig
ondernemer werkzaam zijn, zoals yoga-instructeurs.
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Het generieke steunpakket bevatte verschillende belasting-, garantie-, en kredietregelingen. De effecten
van deze regelingen zijn niet altijd makkelijk te kwantificeren. Voor het uitstel van belastingbetaling is in
de overzichten van het CBS op verschillende momenten de stand van zaken opgenomen. In principe kan
het belastinguitstel voor bijna alle soorten belastingen worden verleend, maar in het overzicht neemt het
CBS vijf soorten mee: inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en
omzetbelasting (btw). Van deze belastingen wordt aangegeven hoeveel bedrijven in totaal uitstel van
belasting betaling hebben aangevraagd en hoeveel bedrijven nog een belastingbedrag open hebben staan.
Van dit laatste aantal zijn de bedragen die reeds voldaan zijn al afgehaald.

Tot en met 3 september 2021 hebben ongeveer 4.885 bedrijven in de sportsector uitstel van
belastingbetaling aangevraagd (tabel 8.3). Het bedrag dat nog openstaat door het uitstel van betaling is
de afgelopen maanden verder toegenomen. Waar op 18 januari 2021 nog 154 miljoen euro openstond
(verdeeld over 3.240 bedrijven), is het openstaande bedrag per 3 september 2021 277 miljoen euro
(verdeeld over 3.620 bedrijven). Ook het gemiddelde openstaande bedrag per bedrijf is tussen januari en
september toegenomen.

Naast de generieke steunmaatregelen zijn voor organisaties binnen de sportsector diverse specifieke
steunmaatregelen in het leven geroepen. Dit steunpakket begon met de aankondiging van het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op 18 mei 2020 dat een budget beschikbaar gesteld zou
worden voor sportverenigingen. Inmiddels is het verlengd en vormgegeven in drie regelingen:
• Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS);
• Tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO);
• Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK IJZ).
Deze regelingen liepen af na het tweede kwartaal van 2021.

De TVS-regeling was bedoeld voor verhuurders van sportaccommodaties. Verhuurders die de huur van een
sportaccommodatie kwijtscholden omdat deze accommodatie vanwege de coronamaatregelen niet door
amateursportorganisaties gebruikt kon worden, konden ter compensatie voor deze misgelopen
huurinkomsten een aanvraag indienen voor een TVS-subsidie. Alle verhuurders van sportaccommodaties
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die een ruimte verhuren aan een amateursportorganisatie zonder winstoogmerk konden een aanvraag
indienen voor de TVS. De regeling gold dus voor gemeenten, sportbedrijven en particuliere verhuurders.
Wel kwam een verhuurder alleen in aanmerking voor een tegemoetkoming als de huur daadwerkelijk was
kwijtgescholden in de periode waarvoor de tegemoetkoming is aangevraagd.
Na de eerste periode van de TVS is de regeling aangepast. Voor de kwijtgescholden huur werd vanaf de
TVS Q4 2020 namelijk een uitsplitsing gemaakt naar gebruiksgebonden en niet-gebruiksgebonden huur.92
Bij gebruiksgebonden huur werd 100 procent van de kwijtgescholden huursom vergoed. Voor nietgebruiksgebonden huur werd alle huur vergoed die was kwijtgescholden, tot een maximum van 45 procent
van de totale huursom die een sportvereniging voor dit kwartaal verschuldigd was. Voor de TVL Q1 2021
werd een uitzondering gemaakt en werd het maximale vergoedingspercentage voor niet-gebruiksgebonden
huur op 75 procent gezet.
In totaal is in 2020 ongeveer 74 miljoen euro TVS tegemoetkoming aangevraagd, vanuit TVS Q2 2020 en
TVS Q4 2020 (tabel 8.4). Voor 2021 kwam daar vanuit TVS Q1 2021 en TVS Q2 2021 in totaal ruim
62 miljoen euro bij. Alles bij elkaar zorgde de TVS regeling daarmee voor 136,5 miljoen euro aan
financiële compensatie voor verhuurders van sportaccommodaties. Bij alle TVS-regelingen gold overigens
dat meer dan de helft van het aangevraagde bedrag werd aangevraagd door gemeenten. De meeste
aanvragen werden per regeling gedaan door particuliere verhuurders.
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Omdat het voor veel sportverenigingen niet mogelijk bleek om te voldoen aan de voorwaarden van de
generieke steunmaatregelen of de financiële tegemoetkoming vanuit de generieke steunmaatregelen
onvoldoende bleek, werd de TASO-regeling in het leven geroepen. De eerste TASO-regeling (TASO Q2/Q3
2020) had betrekking op het tweede en derde kwartaal van 2020. De regeling was aan te vragen voor twee
groepen, zoals beschreven in de vorige Monitor Sport en corona. 93
De TASO-regeling is vervolgens twee keer verlengd. De TASO Q4 2020 had betrekking op het vierde
kwartaal van 2020. Om in aanmerking te komen voor deze TASO-regeling golden andere voorwaarden dan
voor de eerdere TASO-regeling. Een sportvereniging kwam in aanmerking voor de TASO Q4 2020 als zij in
het vierde kwartaal van 2020 als gevolg van de coronamaatregelen ten minste 10 procent omzetverlies
had geleden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019. Op basis van het geleden omzetverlies werd
de tegemoetkoming bepaald, met een maximum van 12.500 euro.94

Monitor Sport en corona III. De
gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector
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De tweede verlenging van de TASO-regeling had betrekking op het eerste halfjaar van 2021 en was
opgedeeld in twee regelingen: TASO Q1 2021 en TASO Q2 2021. Beide regelingen waren nagenoeg
hetzelfde als de TASO Q4 2020, met uitzondering van de hoogte van de tegemoetkoming. Deze was
uitgebreid naar maximaal 24.000 euro. 95
Van de TASO-regeling is in 2020, vanuit TASO Q2/Q3 2020 en TASO Q4 2020, in totaal bijna 39 miljoen
euro aan tegemoetkoming aangevraagd (tabel 8.5). Vervolgens is in 2021 van de TASO Q1 2021 en TASO Q2
2021 in totaal zo’n 24,5 miljoen euro aan steun aangevraagd. Alles bij elkaar genomen leverde de TASOregeling zo’n 63,4 miljoen euro ondersteuning voor de sportverenigingen op.

Om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen te verzachten voor zwembaden en ijsbanen werd de
SPUK IJZ in het leven geroepen. Voor 2020 werd een bedrag van 100 miljoen euro beschikbaar gesteld en
voor de eerste helft van 2021 80 miljoen euro. De regeling was alleen aan te vragen door gemeenten,
maar die konden dat wel voor de vooraf geselecteerde exploitanten in de gemeente doen. Vervolgens
waren de gemeenten zelf verantwoordelijk voor de manier waarop zij de zwembaden en ijsbanen
ondersteunden (bv. subsidie of kwijtschelding van huur). De enige voorwaarde was hierbij dat de
financiële steun werd ingezet om het daadwerkelijke exploitatietekort te compenseren.

In euro's
In absolute aantallen
In euro's
In euro's
In absolute aantallen
In euro's
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Voor de SPUK IJZ 2020 deden 279 gemeenten een aanvraag voor in totaal ongeveer 84 miljoen euro (tabel
8.6). Daarmee bedroeg een gemiddelde aanvraag per gemeente 301.483 euro. De aanvragen hadden
betrekking op in totaal 625 exploitanten. Voor de SPUK IJZ Q1 en Q2 2021 deden 284 gemeenten een
aanvraag voor in totaal ruim 72 miljoen euro. De gemiddelde aanvraag per gemeente kwam vergeleken
met de SPUK 2020 lager uit, zo’n 254.570 euro per gemeente. De aanvragen hadden betrekking op in
totaal 618 exploitanten.

In dit hoofdstuk spreken we voornamelijk over de aangevraagde en toegekende bedragen verkregen vanuit
de verschillende financiële steunmaatregelen. Dat een organisatie steun toegekend heeft gekregen hoeft
niet te betekenen dat deze organisatie de gehele steun mag houden. In verschillende situaties kan het
namelijk voorkomen dat (een deel van) de steun terugbetaald dient te worden.
Allereerst kan de loonsom van de organisatie gedaald zijn wat consequenties heeft voor de NOW-steun.
Organisaties ontvangen na toekenning van de NOW namelijk een voorschot van de steun. Hiervoor dienen
ze de totale loonsom op te geven over de periode waarvoor de NOW wordt aangevraagd. Het kan voor
komen dat werknemers vertrekken, bijvoorbeeld door pensioen, geen verlenging van contracten of
werknemers die een andere baan hebben gevonden. Als gevolg van het vertrek van werknemers daalt de
loonsom van de werkgever, waardoor tevens het bedrag aan NOW-steun waarop de organisatie recht heeft
verminderd wordt. Op de website van Rijksoverheid worden enkele rekenvoorbeelden gegeven. 96
Daarnaast heeft de omzetontwikkeling gevolgen voor de coronasteun. Voor zowel de NOW als de TVL
moeten organisaties een inschatting geven over het omzetverlies dat als gevolg van de coronacrisis wordt
geleden in de periode waarvoor steun wordt aangevraagd. Valt de omzet hoger uit dan verwacht, dan is
dat aan de ene kant een goed teken voor de organisatie, maar aan de andere kant zorgt dat er mogelijk
wel voor dat ze minder steun zullen ontvangen. Onderaan de streep zou het zo kunnen zijn dat de
toename van de omzet lager is dan de coronasteun die terugbetaald moet worden, waardoor de
organisatie er alsnog op achteruit gaat.
Een toename in de omzet kan op twee manieren invloed hebben op het definitieve bedrag aan NOW- of
TVL-steun. Allereerst geldt voor beide regelingen een minimale omzetderving-eis om in aanmerking te
komen voor de regeling. Zorgt omzetstijging ervoor dat een organisatie niet meer aan deze eis voldoet,
dan dient het hele bedrag terugbetaald te worden. Daarnaast geldt voor de TVL-regeling dat de
procentuele omzetderving onderdeel uitmaakt van de berekening van de TVL-subsidie. Als de
omzetderving lager uitvalt door de toename in de omzet, dan moet het verschil terugbetaald worden.
Overigens kan de omzet van een organisatie ook toenemen door een wisselwerking tussen verschillende
maatregelen. Een concreet voorbeeld waar exploitanten van zwembaden en ijsbanen tegenaan blijken te
lopen is de wisselwerking tussen de NOW en de SPUK IJZ. Een gemeente kon via de SPUK IJZ financiële
steun aanvragen voor exploitanten van zwembaden en ijsbanen in de gemeente. Deze steun wordt door de
gemeente ontvangen, die het vervolgens dient te gebruiken om de zwembaden en ijsbanen te
ondersteunen. Dit kan in de vorm van een subsidie, maar deze subsidie zal dan vervolgens wel mee tellen
in de omzet van de exploitant. Hierdoor neemt de omzet toe en kan het zijn dat de exploitant (een deel
van) het verkregen bedrag steun vanuit bijvoorbeeld de NOW of de TVL moet terugbetalen.
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In hoeverre en in welke mate organisaties in de sport in de afgelopen maanden steun hebben moeten
terugbetalen is op dit moment niet duidelijk. Desondanks kan dit potentieel problemen opleveren voor
organisaties in de sport. Als het bedrag vanuit de steunmaatregelen bijvoorbeeld niet apart is gezet, maar
gelijk is gebruikt, kan het zijn dat het geld op is en dat terugbetalen vanuit andere middelen gedaan moet
worden.
Daarnaast zijn er andere steunmaatregelingen zoals de eerder beschreven uitstel van belastingen en
eventuele extra leningen die sowieso een keer terugbetaald dienen te worden. De terugbetaling van de
belastingschuld start vanaf oktober 2022 en de ondernemers krijgen 5 jaar de tijd om deze af te lossen.97
Dit heeft de ondernemers tijd, maar dat neemt niet weg dat de betalingsverplichtingen nog liggen te
wachten.

In tabel 8.7 brengen we de reeds gepresenteerde gegevens over de steunmaatregelen samen in een
overzicht. Aangezien er steeds meer registratiecijfers beschikbaar en definitief zijn, wordt het overzicht
steeds completer. Met de gegevens over de SPUK IJZ 2020 kunnen we inmiddels een totaalbeeld van de
steun voor de sportsector over 2020 geven, op basis van de steunmaatregelen waarvan registraties over
bedragen beschikbaar zijn. Voor 2020 heeft de sportsector in totaal 619 miljoen euro ontvangen aan
generieke en sportspecifieke steunmaatregelen.
Aangezien een aantal steunmaatregelen die betrekking hebben op 2021 nog openstaan of er nog geen
definitieve cijfers van beschikbaar zijn, kunnen we over 2021 voorlopig alleen een tussenstand van de
totale steun geven. Tot en met begin november 2021 heeft de sportsector in totaal 451 miljoen euro aan
steun ontvangen. In de volgende Monitor Sport en corona zal dit totaalbedrag hoger uitvallen, aangezien
de ontbrekende steunmaatregelen dan toegevoegd kunnen worden.
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Doordat nu de gegevens beschikbaar zijn van alle steunmaatregelen die op 2020 betrekking hadden, kan
de schatting van de nettoschade voor de breedtesport over 2020 uit de vorige Monitor Sport en corona
geüpdatet worden. Destijds raamden we de totale omzetderving voor de breedtesport op ruim 1,8 miljard
euro, de kostenbesparing op 782 miljoen euro en kwam, met de oude tussenstand van de
steunmaatregelen, de nettoschade uit op ruim 500 miljoen euro. Met het nieuwe bedrag aan steun over
2020 van 619 miljoen euro komt de nettoschade voor de breedtesport in 2020 naar schatting uit op
452 miljoen euro.
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Ine Pulles

Het coronavirus maakt inmiddels ruim anderhalf jaar deel uit van ons leven. In die anderhalf jaar hebben
we te maken gehad met verschillende beperkende maatregelen die soms werden versoepeld en dan weer –
als gevolg van een oplopend aantal besmettingen en oplopende ziekenhuisbezetting - werden
aangescherpt. Variërend in sterkte van alleen het moeten naleven van de anderhalvemeterregel tot een
volledige lockdown. Vooral de eerste maanden van 2021 boden nog niet de verlichting waarop velen
hoopten. De lockdown met bijbehorende maatregelen werd pas in juni opgeheven. Op het moment van
schrijven van deze slotbeschouwing stijgt het aantal besmettingen en de ziekenhuisbezetting opnieuw. De
inzet van het coronatoegangsbewijs is recent uitgebreid naar de sportsector: om binnen georganiseerd te
mogen sporten moet een geldig bewijs getoond worden. Kun of wil je dat niet, dan heb je geen toegang
tot het sportaanbod. Daarnaast is er geen publiek bij amateur- en topsportwedstrijden toegestaan.
We hebben in deze Monitor Sport en corona getracht zo actueel mogelijke informatie te verzamelen en
bundelen. De meeste data zijn verzameld in september en begin oktober 2021, rond of na de
persconferentie waarin werd aangekondigd dat stap 5 van het openingsplan kon worden gezet en daarmee
de laatste maatregelen kwamen te vervallen. De sportsector was ten tijde van de dataverzameling alweer
enkele maanden ‘open’. De tijdlijn (zie hoofdstuk 1 en bijlage 1) hebben we bijgewerkt tot de
persconferentie van 12 november.

De gevolgen van de coronacrisis zijn in alle deelsectoren van de sportsector voelbaar, zij het in
verschillende mate en op verschillende manieren. Al met al zijn sportverenigingen, sportondernemers en
de ondersteuningsstructuur veerkrachtig gebleken, mede dankzij de steunmaatregelen van de overheid.
De (nabije) toekomst zien zij in september en oktober met gematigd optimisme tegemoet.
Uiteraard hebben zij elk te maken met hun eigen uitdagingen en aandachtspunten. Zo lijkt de financiële
impact van de coronacrisis bij sportverenigingen mee te vallen, maar is de crisis goed voelbaar in een
daling van het aantal leden en vrijwilligers. Met name zaalsportverenigingen hebben met ledendaling te
maken en voornamelijk veldsportverenigingen beschikken over te weinig vrijwilligers en/of kader. Zij
verwachten hierin verbetering, maar het blijft een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst van
sportverenigingen. Cijfers van NOC*NSF bevestigen het beeld dat vooral binnensportbonden en
sportbonden waarbij het ledenbestand geheel of gedeeltelijk tot stand komt door het organiseren van
competities en/of evenementen hard worden geraakt. Ook het klantenbestand van sportondernemers is
afgenomen. Deze afname is opnieuw sterker bij aanbieders van binnensport. Verder blijkt het voor
sportondernemers moeilijk nieuw personeel te werven.
NOC*NSF, het POS en gemeenten zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest om sportaanbieders zo goed als
mogelijk te ondersteunen. Dit kan financiële ondersteuning zijn, maar ook ondersteuning bij het naleven
van regels en protocollen. Zo gaven sportverenigingen aan problemen te ervaren bij het uitvoeren van
deze protocollen, bijvoorbeeld het controleren van coronatoegangsbewijzen. Sportbonden gaven aan dat
zij nog wel afhankelijk zijn van de hulp en ondersteuning die de overheid biedt. Eén op de vijf
sportondernemers geeft aan door het stopzetten van de steun in de financiële problemen te zullen komen.
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Sportverenigingen, sportondernemers en de ondersteuningsstructuur zijn veerkrachtig gebleken, maar
konden niet voorkomen dat Nederlanders tijdens de coronacrisis anders zijn gaan sporten. Tijdens de
perioden met beperkingen nam het individueel en ongeorganiseerd sporten toe en werden flexibele
buitensporten populairder. Als het sportgedrag structureel is veranderd, heeft dat op de langere termijn
gevolgen voor de organisatie van de sportsector. De deelname- en gezondheidsverschillen tussen lager- en
hogeropgeleiden die in de coronacrisis zijn vergroot, zijn zorgelijk.

De financiële gevolgen van de coronacrisis voor de sportsector zijn in deze rapportage minder uitgebreid
aan bod gekomen dan in de voorgaande monitorrapportages. In een volgende rapportage, die naar
verwachting in het najaar van 2022 verschijnt, wordt de nettoschade voor het jaar 2021 geïnventariseerd.
Doordat inmiddels de gegevens van alle uitgekeerde steunmaatregelen in 2020 beschikbaar zijn, kan de
schatting van de nettoschade voor de breedtesport over 2020 uit de vorige Monitor Sport en corona
geüpdatet worden. Destijds raamden we de totale omzetderving voor de breedtesport op ruim 1,8 miljard
euro, de kostenbesparing op 782 miljoen euro en kwam, met de oude tussenstand van de
steunmaatregelen, de nettoschade uit op ruim 500 miljoen euro. Met het nieuwe bedrag aan steun over
2020 van 619 miljoen euro komt de nettoschade voor de breedtesport in 2020 naar schatting uit op
452 miljoen euro.
Voor de ontvangen ondersteuning vanuit de financiële steunmaatregelen zijn voor het jaar 2021 tot en
met begin november voorlopige cijfers beschikbaar. Tot begin november is 451 miljoen euro vanuit
generieke en sportspecifieke steunmaatregelen aan de sportsector uitgekeerd. Aangezien voor 2021 nog
gegevens over een aantal maatregelen ontbreken, zal de eindstand over 2021 hoger uitvallen.
In de vorige monitorrapportages concludeerden we dat de sportondernemers en evenementensector
financieel het hardst door de coronacrisis geraakt werden. Het aandeel ondernemers in de sportsector,
inclusief evenementenorganisatoren, dat de omzet of het aantal medewerkers zag toenemen lag in het
derde kwartaal van 2021 voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis hoger dan het aandeel dat een
afname zag. Dit wil niet zeggen dat de omzet weer terug is op het niveau van voor de coronacrisis, maar
het is wel een teken dat de bedrijvigheid in de sport weer op gang komt. Vooralsnog zijn er geen signalen
dat het aantal faillissementen in de sport toeneemt. Met de versoepelingen in september was er voor de
evenementensector weer sprake van enig perspectief, terwijl lange tijd op grote schaal gebrek aan
perspectief werd ervaren, personeel moest worden ontslagen of contracten niet konden worden verlengd.
In het najaar van 2021 is de sportsector geconfronteerd met het coronatoegangsbewijs. Niet alleen
moeten sportverenigingen, sportondernemers en evenementenorganisatoren de controle hiervan
organiseren, het heeft het hoogstwaarschijnlijk ook negatieve gevolgen voor het aantal sporters en
evenementenbezoekers. Hoe groot die gevolgen zullen zijn is op dit moment lastig in te schatten. Wel zijn
er berichten dat sportscholen afmeldingen hebben ontvangen als gevolg van het coronatoegangsbewijs.
Ook in de evenementensector leiden de strengere maatregelen opnieuw tot ongenoegen.
Ondanks de (tijdelijke) versoepelingen in de zomer en het begin van het najaar van 2021 zullen de diverse
groepen sportaanbieders de komende tijd nog te maken hebben met de nodige uitdagingen. Buiten de
omgang met de nieuwe maatregelen, zoals het coronatoegangsbewijs, zijn dat voldoen aan uitgestelde
betalingsverplichtingen en het aantrekken van nieuwe arbeidskrachten en vrijwilligers. Daar komt ook nog
eens bij dat het in verschillende situaties voor kan komen dat (een deel van) de ontvangen steun
terugbetaald moet worden.
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De mogelijkheid om nieuwe financiële klappen op te vangen is aanmerkelijk kleiner dan voor de
coronacrisis het geval was. De 452 miljoen nettoschade voor de sportsector vermeerderd met de
nettoschade die in 2021 is opgelopen impliceert dat de diverse groepen sportaanbieders hun reserves
hebben moeten aanspreken en/of betalingen hebben uitgesteld. Er zijn in de sector dus veel minder
(financiële) buffers dan begin 2020. Zelfs als de coronamaatregelen niet strenger worden dan ze begin
oktober 2021 zijn én de sportdeelname binnen afzienbare termijn weer op het niveau is van voor de
coronaperiode, hebben de sportaanbieders te maken met uitgestelde betalingen en problemen bij de
werving van personeel. Beide drukken in de komende jaren het resultaat en beperken de mogelijkheden
tot reserveren en investeren. De resultaten zullen nog verder onder druk komen te staan als de sporters
niet allemaal terugkomen en als de maatregelen weer strenger worden.
Concluderend zien we een veerkrachtige sportsector en zowel in de vraag als in het aanbod de sterke
wens om terug te gaan naar het ‘oude normaal’, maar tegelijkertijd dat ‘het leed’ nog niet geleden is en
de sportsector de nodige ‘hersteltijd’ nodig heeft om te bekomen van de gevolgen van de coronacrisis.

De samenleving waar we nu in leven is niet dezelfde als anderhalf jaar geleden. De coronacrisis heeft
implicaties voor gezondheid, maatschappelijke samenhang, economie, duurzaamheid, digitalisering,
bestuur en recht. Zaken die de sport raken of waaraan sport een bijdrage levert. De behoefte om terug te
gaan naar een ‘normaal’ dagelijks leven en sport- en beweegpatroon is sterk, maar de verdere
ontwikkeling van de pandemie is onzeker. Om handvatten te bieden om met die onzekerheid om te gaan
hebben de WRR en de KNAW98 vijf scenario’s geschetst voor het mogelijke verloop van de pandemie. Deze
scenario’s vormen het uitgangspunt van deze paragraaf, waarin we vooruitblikken. We vertalen de
scenario’s en aanbevelingen van de WRR en KNAW door naar de sportsector.

In dit scenario wordt het coronavirus uitgebannen: het virus is niet meer in de populatie aanwezig.
Wereldwijd zijn voldoende mensen immuun voor het virus doordat zij gevaccineerd zijn en/of een
besmetting hebben doorgemaakt. Effectief en gecoördineerd overheidsoptreden (nationaal en mondiaal)
heeft bijgedragen aan wereldwijde vaccinatie. De coronamaatregelen worden opgeheven. Nederland gaat
‘terug naar normaal’, in de zin dat het virus geen rol meer speelt in het dagelijkse leven. De
gezondheidsgerelateerde, economische en sociale gevolgen van de pandemie zullen echter nog lange tijd
merkbaar zijn.
Ook de sportsector kan weer terug ‘normaal’ en zal niet meer met beperkende maatregelen te maken
krijgen. Sportverenigingen, sportondernemers, de topsport, evenementenorganisatoren en de
ondersteuningsstructuur functioneren zonder beperkingen. De sport- en beweegdeelname van
Nederlanders krabbelt op. Toch is het de vraag of iedereen zijn of haar oude sport- en beweeggedrag
weer op zal pakken. Er zullen Nederlanders zijn die uiteindelijk minder of juist meer sporten en bewegen
dan voor de coronacisis en het is niet vanzelfsprekend dat zij terugkeren naar de sport of activiteit die zij
beoefenden. Tijdens de coronacrisis hebben individuele en flexibele sporten die al aan een opmars bezig
waren aan populariteit gewonnen. Mogelijk heeft dit tot structurele verschuivingen geleid of langjarige
trends versneld, die op hun beurt doorwerken in de organisatie van de sport.

Navigeren en anticiperen in onzekere tijden.
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De sportsector zal enige tijd nodig hebben om de financiële klap van de coronacrisis te verwerken. Zo is
flink ingeteerd op reserves en eigen vermogen, moet nog aan betalingsverplichtingen worden voldaan en
blijkt het lastig om weer arbeidskrachten aan te trekken. Toch zijn het heden en de toekomst in dit
scenario het meest positief. De sportondernemers en evenementensector zijn het hardst getroffen, maar
kunnen bij hun herstel profiteren van een trendmatige stuwkracht en hun innovatieve karakter. Trends als
digitalisering, individualisering en informalisering zijn gunstig voor de commerciële sport en de vraag naar
(sport)evenementen is groot. De meeste sportaanbieders zullen, ondanks de uitdagingen waarmee zij nog
te maken hebben, van de coronacrisis herstellen.
Er is bij groepen die anderhalf jaar minder gesport en bewogen hebben blijvende gezondheidsschade en
kinderen kunnen nog lange tijd te maken hebben met een achterstand in motorische ontwikkeling en
zwemvaardigheid, vergeleken met eerdere generaties kinderen. In dit scenario kunnen deze
achterstanden deels weer ingelopen worden en blijven ze beperkt tot de ‘coronageneratie’.
Scenario 2: Griep+
In het tweede scenario wordt het virus endemisch. Covid-19 blijft circuleren in de populatie, maar de
pandemische fase is voorbij. Voor de meeste mensen vormt Covid-19 geen groot gevaar. De jaarlijkse
cijfers met betrekking tot besmettingen en sterfte worden stabiel (met een beperkte epidemische
variabiliteit) door wereldwijde vaccinatie in combinatie met opgebouwde immuniteit. Er is een jaarlijkse
Covid-19-golf, die wel per jaar kan verschillen, afhankelijk van de genetische veranderingen van het virus
en de opgebouwde immuniteit in de populatie. De golf kan (deels) samenvallen met het griepseizoen,
hoewel nog moet blijken hoe de patronen van jaarlijkse griep- en verkoudheidsvirussen zich tot elkaar
zullen verhouden. De terugkerende Covid-19-golf kan vragen om seizoensgebonden maatregelen en
herhaaldelijke vaccinatie kan nodig zijn.
De uitdagingen en veranderingen uit het eerste scenario spelen ook in dit scenario een rol. De gevolgen
voor de sportsector zijn op het eerste oog vergelijkbaar met die in het eerste scenario. De sportsector zal
mogelijk gedurende enkele korte perioden te maken krijgen met maatregelen zoals afstand houden en
hygiëneregels. Het zullen doorgaans maatregelen zijn die voor het grootste deel van de sportsector goed
na te leven zijn. De gemiddelde Nederlander wordt daarmee nauwelijks in zijn sport- en
beweegmogelijkheden beperkt. Kwetsbare groepen, voor wie sport juist een belangrijk middel kan zijn,
zullen harder geraakt worden in hun sport- en beweegmogelijkheden. Hen wordt aangeraden om
uithuizige activiteiten in de perioden dat het virus oplaait zoveel mogelijk te beperken. De kwetsbare
groepen sporten en bewegen altijd al minder dan hun gezonde of welvarende tegenpolen. De afgelopen
anderhalf jaar lijken de verschillen in sport- en beweegdeelname vergroot. Deze lijn zal zich in dit
scenario doorzetten en de ongelijkheid zal toenemen, wat uiteindelijk bijdraagt aan een groeiende
gezondheidskloof.
De tijdelijke maatregelen, die voor het merendeel van de sportsector weinig problemen opleveren,
kunnen alsnog grote gevolgen hebben voor de evenementensector. Wanneer de anderhalvemeterregel
opnieuw van kracht wordt, is het haast onmogelijk om sportevenementen te organiseren. Daarnaast omvat
dit scenario enige vorm van onzekerheid: niemand weet precies wanneer het virus weer oplaait en
tijdelijk maatregelen getroffen moeten worden. Organisatoren kunnen vrij plots te maken hebben met
veranderende regels waardoor het evenement alsnog geen doorgang kan vinden of worden geconfronteerd
met regels die om extra mankracht of middelen vragen. Het zorgt voor veel risico en onvoorspelbaarheid
voor de sportevenementensector. Als gevolg van dat toegenomen risico zullen verzekeringspremies
duurder worden en blijven kosten voor regelingen voor terugbetaling en verlenging van reeds gekochte
tickets doorlopen. De (sport)evenementensector zal opnieuw financiële klappen krijgen. De vraag is in
hoeverre deze sector in staat is deze klappen op te vangen. Economische steunmaatregelen die
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seizoensgebonden en voor bepaalde sectoren worden ingezet, kunnen enigszins verlichting bieden, maar
de rek is er aardig uit. De rest van de sportsector zal financieel weinig lijden onder het gegeven dat het
coronavirus endemisch wordt.
Een uitdaging voor de sport- en beweegsector in dit en volgende scenario’s, waarin het coronavirus
minimaal endemisch is, is of de sector overtuigend kan aantonen dat die niet alleen een onderdeel van
het probleem is (omdat hij bijdraagt aan de verspreiding van het coronavirus), maar ook van de oplossing
(hij verhoogt de weerstand tegen het virus). Hoe dan ook is te verwachten dat in deze en volgende
scenario’s de gevolgen van de coronamaatregelen verschillend zullen uitpakken voor onderscheiden
segmenten van de sportsector. De sport die zich binnen en in teamverband afspeelt en gepaard gaat met
veel verplaatsingen zal harder worden getroffen dan de sport die buiten wordt beoefend, individueel en
thuis of vanuit huis. Mogelijk kunnen deze laatste typen sport (fietsen, wandelen, calisthenics of boksen in
het park, golf, open waterzwemmen, enz.) zelfs groei laten zien, als (georganiseerde) binnensporten en
sportevenementen continu met maatregelen te maken krijgen en mensen daarom structureel hun sporten beweegpatroon hierop aanpassen. Overigens zal niet iedereen in staat zijn of de wil hebben om de
georganiseerde binnensport in te ruilen voor de ongeorganiseerde buitensport.
Scenario 3: Externe dreiging
Het virus is onder controle in welvarende landen die vaccins kunnen betalen of deze zelf kunnen
ontwikkelen en produceren, en die een gestructureerd vaccinatieprogramma hebben kunnen opzetten. In
andere landen tiert het virus daarentegen welig en muteert het soms tot risicovollere varianten. Dit
heeft ontwrichtende gevolgen voor de samenleving en economie in deze landen, met internationale
gevolgen. In dit scenario blijft er een dreiging bestaan van herintroductie vanuit landen waar niet of
minder gevaccineerd wordt en het virus blijft rondgaan. Kwetsbare groepen en ongevaccineerden lopen
een groter risico om ernstig ziek te worden of te overlijden door het virus. Door herintroductie zijn er
regelmatig uitbraken in Nederland en andere welvarende landen en contactbeperkende maatregelen zijn
dan nodig. Wanneer de herintroductie nieuwe varianten betreft, kunnen gevaccineerde mensen alsnog
besmet raken en mogelijk ziek worden.
Het coronavirus lijkt onder controle, maar hangt tegelijkertijd als een dreigende wolk boven de
sportsector. Zolang het coronavirus buiten de landsgrenzen gehouden kan worden, blijft de invloed ervan
op het dagelijks leven beperkt. De gemiddelde Nederlander merkt niet zoveel van corona in de sport,
totdat zij geconfronteerd worden met een lokale uitbraak en tijdelijke (en lokale) maatregelen. Mocht
een lokale uitbraak zich voordoen, dan zullen zij beperkingen ervaren in de mogelijkheden om te sporten.
Kwetsbare groepen en ongevaccineerden zullen harder in hun sport- en beweegdeelname worden geraakt.
Dit vergroot de tweedeling en ongelijkheid in de samenleving en werkt mogelijk negatief door in de
(mentale) gezondheid van deze groepen.
De sportsector moet rekening houden met tijdelijke en lokale maatregelen. De onzekerheid en
onvoorspelbaarheid van lokale uitbraken trekken een wissel op de veerkracht van de sportsector. Wanneer
sportaanbieders niet door lokale uitbraken worden getroffen, zullen de gevolgen voor hen vergelijkbaar
zijn met die uit de voorgaande scenario’s. Hoe groot de gevolgen uiteindelijk zijn is afhankelijk van hoe
vaak en hoe lang zij met maatregelen te maken krijgen en in hoeverre de buffers op dat moment weer
zijn aangevuld.
De topsport en evenementensector zullen onmiskenbaar negatieve gevolgen van de externe dreiging
ondervinden. Vanwege lokale uitbraken zullen competities, toernooien en evenementen geen doorgang
kunnen vinden. Daarnaast hebben zij al te maken met kostprijsverhogende zaken als uitval van positief
geteste atleten, hogere verzekeringspremies, toegangstesten en strengere hygiënemaatregelen.
Internationaal reizen gaat gepaard met beperkingen. De focus ligt op strenge controle en afgrenzing van
de landen waar het virus onder controle is. De internationale topsport en de evenementensector heeft
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hieronder te lijden. Topsporters uit bepaalde landen zijn niet meer welkom op Nederlandse toernooien en
evenementen en Nederlandse topsporters worden op hun beurt geweerd van evenementen in het
buitenland. De sector krijgt te maken met uitval van positief geteste sporters en voldoende vaccinaties is
een vereiste om aan evenementen deel te mogen nemen. Dit werkt uiteindelijk ook door in de
concurrentiepositie van topsporters.
Scenario 4: Continue strijd
Covid-19 blijft in dit scenario circuleren en grote aantallen besmettingen en veel ziekte veroorzaken,
doordat vaccins onvoldoende (lang) werken. Er wordt wereldwijd gevaccineerd en er worden nieuwe
vaccins ontwikkeld, maar het is een kat-en-muis-spel. Er ontstaan steeds nieuwe varianten van het virus,
die vooral bij kwetsbare groepen en ongevaccineerden ernstige ziekte kunnen veroorzaken.
Contactbeperkende maatregelen, zoals thuiswerken en online onderwijs volgen, krijgen een permanent
karakter en toegangscontroles, het gebruik van coronamelders en quarantaineregimes spelen een
prominente rol in het dagelijkse leven.
In dit scenario lijkt de situatie op de afgelopen anderhalf jaar. Het coronavirus beïnvloedt ons dagelijks
leven en zorgt ervoor dat de sportsector herhaaldelijk met perioden van strengere maatregelen te maken
krijgt. Terwijl voldoende sporten en bewegen bij kan dragen aan het verkleinen van ernstige
coronaklachten, krijgt de sport als plek waar besmettingen tot stand kunnen komen steeds meer
aandacht. De strenge maatregelen beperken de mogelijkheden om te sporten. De sport- en
beweegdeelname komt daardoor steeds verder onder druk te staan.
Trends als individualisering, digitalisering en flexibilisering zijn de afgelopen anderhalf jaar versterkt en
hebben gezorgd voor een toename in de beoefening van (individuele) sporten in de openbare ruimte of
thuis achter een beeldscherm. Deze ontwikkeling gaat ten koste van de georganiseerde sport. Met name
binnensporten die in teamverband beoefend worden, worden in hun voortbestaan bedreigd. Wanneer
sportaccommodaties gedurende korte en langere perioden gesloten zijn, is de beoefening van binnensport
onmogelijk. Leden gaan op zoek naar een andere sport die zij gedurende de sluiting van de binnensport
wel kunnen beoefenen en komen dan veelal terecht bij individuele of flexibele sporten in de buitenlucht.
Hiermee blijven de individuele en flexibele sportvormen in populariteit toenemen en worden de
verschuivingen die voor de coronacrisis al waren ingezet nog eens versneld. Het risico bestaat dat sporters
niet meer terugkeren naar hun ‘oude’ sport en het ledental van verenigingen dusdanig afneemt dat
verenigingen in zwaar weer terechtkomen. Niet alleen het ledental, maar ook de loyaliteit van
vrijwilligers kan onder druk komen te staan als zij steeds vaker als handhaver op de vereniging worden
ingezet en anderen op hun gedrag moeten aanspreken.
Ondanks de toegenomen populariteit van individuele en flexibele sportvormen zal niet iedereen zich
hiertoe aangetrokken voelen. Daarnaast is ook niet iedereen in staat om de georganiseerde (binnen)sport
te verruilen voor sporten als hardlopen, yoga of bootcamp. Denk hierbij kinderen, die veelal sporten als
lid van een sportvereniging, of mensen met een beperking. Mogelijk heeft deze verschuiving tot gevolg dat
bepaalde groepen minder gaan sporten en bewegen dan de groepen die wel naar flexibele sporten
overstappen. Daarnaast heeft de ongeorganiseerde en flexibele (buiten)sport doorgaans te maken met
seizoenseffecten: in de herfst en winter wordt er minder buiten gesport. Hierdoor zal de gemiddelde
sport- en beweegdeelname over het jaar waarschijnlijk afnemen.
Veranderingen in de sport- en beweeginfrastructuur, zoals een afname van (georganiseerd) sportaanbod,
werken vervolgens door in de sport- en beweegdeelname. Afstand tot sportmogelijkheden en de daarbij
behorende reistijd en kosten vormen namelijk belemmeringen om te sporten en bewegen.
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De continue strijd met het coronavirus vraagt veel veerkracht van de sportsector en de vraag is hoe lang
de adem is, ofwel hoe groot de buffers na anderhalf jaar corona nog zijn. Bij de sportondernemers en
evenementensector is nauwelijks nog sprake van financiële buffers. Eerdere signalen gaven aan dat
diverse ondernemingen al op het punt kwamen waarop eigen geld in de onderneming moest worden
gestoken of er van het pensioenpotje werd ‘gesnoept’. Ontslagen en faillissementen zijn op termijn
onvermijdelijk. Zelfs als de sportsector een beroep kan doen op nieuwe steunpakketten vanuit de
overheid.
Ook van de samenleving vraagt het gebrek aan perspectief veel veerkracht. Het risico op een toename van
eenzaamheid, depressieve klachten of zelfs verdeeldheid is aanwezig. De afweging tussen de bescherming
van de volksgezondheid en de bredere maatschappelijke impact van de maatregelen is een delicate
kwestie en zorgt regelmatig voor dillema’s. Sport is op de langere termijn deel van de oplossing, want
deze heeft positieve effecten op de gezondheid en verhoogt de weerstand tegen het coronavirus.
Tegelijkertijd zijn er op de korte termijn ook negatieve effecten denkbaar, omdat sporten bij kan dragen
aan de verspreiding van het virus. Het risico bestaat dat de potentieel negatieve effecten op de korte
termijn zwaarder wegen in de besluitvorming dan de positieve effecten op de langere termijn. Wanneer
de populairder geworden flexibele sporten een grote bijdrage aan de volksgezondheid leveren, is er vanuit
het perspectief van volksgezondheid nauwelijks noodzaak om de sportsector, en dan met name de
georganiseerde sport, te blijven ondersteunen.
Scenario 5: Worst case
Het virus blijft wereldwijd circuleren en het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van de besmettingen
neemt toe. Mensen die een besmetting hebben doorgemaakt of gevaccineerd zijn, zijn slechts voor
beperkte tijd immuun en worden weer snel vatbaar voor nieuwe varianten. Vaccins zijn beschikbaar,
maar het virus muteert sneller dan de vaccins ontwikkeld, geproduceerd en toegepast kunnen worden. Na
een aantal jaren zal het virus minder hevig gaan rondwaren en zal de pandemie wellicht ‘uitdoven’, maar
tot die tijd zal voor nog onbepaalde tijd sprake kunnen zijn van hevige uitbraken waarbij eigenlijk
iedereen risico loopt op een ernstig of zelfs dodelijk ziekteverloop. De samenleving en de economie
maken een lange periode van ernstige ontwrichting door.
De samenleving gaat voor onbepaalde tijd (mogelijk meerdere jaren) op slot. We hebben als land te
maken met grote maatschappelijke vraagstukken. De samenhang staat sterk onder druk en de
maatschappelijke kloof groeit (en daarmee ook de kans op polarisatie en radicalisering). Kinderen en
jongeren lopen blijvende achterstanden op in leren en sociale ontwikkeling en mentale problemen nemen
toe. Het overheidsbeleid is gericht op kerntaken en het bewaren van de sociale orde. Sport is bijzaak.
De sportsector sluit haar deuren voor onbepaalde tijd. De sport- en beweegdeelname van Nederlanders zal
daardoor tot een ongekend dieptepunt dalen. Zeker als ook individuele sportbeoefening in de buitenlucht
wordt afgeraden. De beweegarmoede neemt toe en motorische vaardigheden van kinderen verslechteren
in rap tempo. Dit brengt op de langere termijn andere gezondheidsproblemen dan het coronavirus met
zich mee.
De sportsector raakt, net als de samenleving, volledig ontwricht. Alleen innovatieve en sterke
sportaanbieders zullen overleven, doordat zij inspelen op de beperkte mogelijkheden die er nog zijn om
aanbod te organiseren. Terwijl financiële steun essentieel is voor het voortbestaan van sportaanbieders,
de topsport en de evenementensector, is deze niet beschikbaar. Economische steun is in veel sectoren
noodzakelijk, maar onhoudbaar. Het sportlandschap verandert zoals we dat nog nooit hebben
meegemaakt.
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In september 2021 zag de toekomst er rooskleurig uit: er waren geen beperkende maatregelen in de sport
van kracht. Niet veel later verschenen er met het coronatoegangsbewijs (donkere) wolken aan de hemel.
Of die donkere wolken zich opstapelen of overwaaien kan niemand met zekerheid zeggen. Het verdere
verloop van de pandemie en de impact ervan op de samenleving zijn onzeker. Daarbij komen
onzekerheden op andere gebieden, zoals het klimaat en internationale economische ontwikkelingen. Dit
onderschrijft volgens de WRR en KNAW99 de noodzaak van robuust beleid. Daarbij zijn twee zaken van
belang, namelijk dat de overheid en samenleving goed voorbereid is op verschillende scenario’s en dat de
overheid daarbij een geïntegreerde aanpakt hanteert. Zij doen vier aanbevelingen:
1) Anticipeer op verschillende scenario’s
Dit kan voorkomen dat overheid en samenleving steeds weer overvallen worden en noodgedwongen adhoc-besluiten moeten nemen. Sommige beleidskeuzes zijn in alle scenario’s zinvol. Het belangrijkste is
zich inzetten voor wereldwijde effectieve vaccinatie, omdat deze het risico vermindert dat zich meer
gevaarlijke varianten van het virus ontwikkelen. Andere beleidskeuzes zullen per scenario verschillen –
bijvoorbeeld de afweging welke maatregelen gepast zijn – maar men kan zich op dit gebied wel vast op
verschillende scenario’s voorbereiden.
2) Zet in op brede maatschappelijke schokbestendigheid
De volgende crisis kan evengoed uit een andere hoek komen. Niet iedere crisis kan voorzien worden, maar
toch zijn vooraf belangrijke stappen te zetten voor het vermogen van de hele samenleving om met
schokken om te gaan. Dit betekent dat het er niet alleen om gaat crises op te lossen of te voorkomen,
maar ook om de samenleving in staat te stellen op die crises te anticiperen en er goed mee om te gaan.
3) Verbind de herstelopgave met aanpak van langetermijnvraagstukken
De wereld staat voor uiteenlopende belangrijke langetermijnbeleidsopgaven die niet op zichzelf staan,
maar onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het is belangrijk om die samenhang in het herstelbeleid
mee te nemen.
4) Bescherm de waarden van de democratische rechtsstaat
De pandemie is een stresstest geweest voor het openbaar bestuur en de democratische rechtsstaat. Er
bestaan geen simpele antwoorden op de afwegingen die tussen grondrechten gemaakt moeten worden.
Maar het is wel noodzakelijk dat er – ook in een crisis – voldoende waarborgen zijn voor democratische
processen en rechtsstatelijke waarden.
Deze aanbevelingen zijn grotendeels door te vertalen naar de sportsector. Dat zullen we in het vervolg
van deze paragraaf dan ook doen.

Voorbereid zijn op verschillende scenario’s vergroot het strategisch handelend vermogen. In vier van de
vijf scenario’s is het coronavirus nog lange tijd onder ons, met steeds grotere gevolgen voor de
sportsector. Om hierop voorbereid te zijn moeten nu al beleidskeuzes voor de lange termijn gemaakt
worden. Een voorbeeld hiervan is een grotere inzet op preventie, waar sport en bewegen een belangrijke
bijdrage aan kan leveren. Als dit uiteindelijk een van de speerpunten wordt, moet de sportsector niet
herhaaldelijk met zeer beperkende maatregelen geconfronteerd worden, maar moet er ingezet worden op
het zoveel mogelijk open houden van de sport, zodat Nederlanders kunnen sporten en bewegen en de

Navigeren en anticiperen in onzekere tijden.
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sport op de langere termijn in staat is haar gezondheidswaarde te leveren. Voor het maken van dergelijke
beleidskeuzes is het van belang om goed zicht te houden op de sportsector. Aanvullend en verdiepend
onderzoek kan hieraan een bijdrage leveren.
Voorbereiding op toekomstige ontwikkelingen vergt het doordenken van dilemma’s die zullen gaan spelen
in de verschillende scenario’s. Mogelijk kunnen de diverse deelsectoren van de sport in de verschillende
scenario’s niet allemaal naar behoefte worden ondersteund en gecompenseerd. Welke keuze wordt er in
dat geval gemaakt? Wordt de deelsector met de grootste maatschappelijke waarde in dat geval
ondersteund? En hoe definieer je die maatschappelijke waarde? En wat als daar geen eenduidig bewijs
voor is? Eveneens een belangrijk punt is communicatie. Wanneer de situatie het toelaat dat maatregelen
worden versoepeld, moet benadrukt worden dat het risico bestaat dat die versoepelingen weer
teruggedraaid moeten worden. Er moet behoedzaam met veranderingen in maatregelen worden
omgesprongen, omdat veel wijzigingen het voor de sportsector onduidelijk en onoverzichtelijk maken aan
welke maatregelen zij moet voldoen. Daarnaast moet die bij veel wijzigingen steeds opnieuw actie
ondernemen, terwijl de sector mogelijk al voldoende moeite heeft om het hoofd boven water te houden.
Niet alleen het ministerie van VWS zou op de verschillende scenario’s moeten anticiperen, maar ook de
sportsector zelf. Zo moeten sportaanbieders, als zij dat nog niet waren, aan de slag met het verkennen
van mogelijkheden om in tijden van sterke beperkingen aanbod te realiseren (bijvoorbeeld digitaal). En
moet de ondersteuningsstructuur zich voorbereiden op het lichtste, maar ook op het zwaarste scenario,
om zo in staat te zijn de achterban zo goed als dat kan te ondersteunen. De sportsector moet strategieën
bedenken hoe zij op een prettige manier weer terug naar ‘normaal’ kan, en hoe financiële klappen
opgevangen kunnen worden in de minder positieve scenario’s.

De kernuitdaging van het beleid is niet alleen om met een oplossing voor crises te komen of om deze te
voorkomen, maar ook om de samenleving en in dit geval de sportsector in staat te stellen beter op crisis
te anticiperen en ermee om te gaan. Daarvoor is het soms nodig te investeren op het moment dat het
risico nog ver weg lijkt, maar de schade van niet investeren vele malen groter kan zijn. Allereerst kan de
weerstand van de bevolking tegen het virus worden vergroot door inzet op preventie en bewegen. De
preventieve werking van sport en bewegen moet beter worden benut. In het coronabeleid van de
Rijksoverheid is beperkt aandacht voor de preventieve en sociale rol van sport en bewegen. De sportsector
kende enkele versoepelingen in de coronamaatregelen, maar is lange tijd zo goed als ‘gesloten’ geweest.
Dat is op zijn minst opmerkelijk, omdat de gezondheidswaarde van sport en bewegen, zowel fysiek als
mentaal, al lange tijd buiten kijf staat.
De huidige crisis is een gezondheidscrisis, maar de volgende kan evengoed uit een andere hoek komen.
Het creëren van maatschappelijke weerbaarheid vraagt buffers, variatie en brandgangen. Variatie
betekent dat er verschillende bronnen zijn om de impact van een crisis op te vangen en met brandgangen
wordt afstand tussen onderdelen gecreëerd om de verspreiding van een gevaar te voorkomen. Voor de
sportsector geldt vooral het belang, en dit is ook een aandachtspunt, van buffers. Buffers zorgen ervoor
dat er met (financiële) tegenslagen omgegaan kan worden.
De huidige coronacrisis heeft tot nu toe al een groot beroep gedaan op de financiële buffers van de
sportsector en deze tot een minimum doen slinken. Mogelijk wordt in de nabije toekomst een nog groter
beroep op de buffers gedaan. Het afgelopen anderhalf jaar was er daarnaast sprake van enige mate van
afhankelijkheid van de steunpakketten. Het stopzetten van deze steun zal geen positieve invloed op de
buffers hebben. Het is dan ook lastig om in deze tijd de buffers weer aan te vullen, maar het is zaak dat
de sportsector nadenkt hoe die over voldoende buffers kan beschikken om een volgende crisis te
overleven.

110

Monitor Sport en corona IV | Mulier Instituut

Minder afhankelijk zijn van de bestaande infrastructuur, en dus het inbouwen van meer variatie, vergroot
de schokbestendigheid van de sportsector. De afgelopen tijd heeft de digitalisering haar meerwaarde
bewezen. Sportaanbieders waren ten tijde van een volledige lockdown in staat om digitaal aanbod te
organiseren. Vooralsnog lijkt deze adaptiviteit beperkt te blijven tot de sportondernemers, maar het
verder ontwikkelen van een digitale sport- en beweeginfrastructuur kan ook voor sportverenigingen van
meerwaarde zijn. Een brandgang ontstaat wanneer fysieke sportbeoefening wordt gescheiden van sport
kijken en de ‘derde helft’, dus wanneer de sportbeoefening zoveel mogelijk wordt gescheiden van sport
als activiteit die verplaatsingen genereert en grote groepen in kleine ruimtes bijeenbrengt.
Bovenstaande is niet iets wat sportaanbieders individueel hoeven op te pakken en het wiel hoeft niet
honderden keren opnieuw uitgevonden te worden. In een sterk en responsief sportlandschap kan hierin
samen opgetrokken worden. Het organiseren van een sterker en responsiever sportlandschap is dan ook
een punt van aandacht, al dan niet in de vorm van een brancheorganisatie sport. Korte lijntjes binnen de
sportsector en tussen de sector en de overheid zorgen ervoor dat er snel geschakeld kan worden. Dit
snelle schakelen is van belang wanneer nieuwe maatregelen nodig zijn en nagedacht moet worden over de
implementatie en gevolgen van de maatregelen. Met dit uitgangspunt is het afgelopen half jaar het
Platform Ondernemende Sportaanbieders ontstaan en geformaliseerd. Nauw samenwerken is in tijde van
corona, en met name in scenario’s 2 tot en met 5, van belang, maar vergroot ook de slag- en veerkracht
van de sportsector om met volgende uitdagingen om te gaan.

De sport staat voor een grote herstelopgave. In de herstelopgave gaat het idealiter niet alleen om het
opvangen van de schade van de coronacrisis, maar ook om de verbinding met andere opgaven die nu en op
de langere termijn aan de orde zijn. Met andere woorden: er doen zich nu kansen voor om andere
vraagstukken op te pakken en uiteindelijk sterker uit de crisis te komen. Dit kunnen opgaven zijn die
binnen de sportsector spelen, en opgaven die in relatie staan tot andere beleidsterreinen.
Zo kan de preventieve werking van sport en bewegen beter benut worden als de samenwerking met de
zorg geïntensiveerd wordt. Op die manier draagt sport en bewegen bij aan de bestrijding van overgewicht
en maakt het de uitgaven in de zorg beter beheersbaar, en ontvangt het daarvoor de erkenning en nodige
ondersteuning. Dat verstevigt de waarde en onmisbaarheid van de sport en komt tegelijkertijd de zorg ten
goede. Ook de verbinding met het onderwijs en andere beleidsterreinen kan de sport versterken, terwijl
tegelijkertijd maatschappelijke opgaven worden aangepakt. De achteruitgang van en opgelopen schade
voor de motorische vaardigheden van kinderen kan gestopt of ingelopen worden wanneer sport en
bewegen een prominentere rol in het onderwijs krijgt. Niet alleen dankzij het stevig inbedden en
uitbreiden van lessen bewegingsonderwijs in het curriculum, maar ook dankzij sport- en
beweegactiviteiten rondom de school.
Binnen de sport valt te denken aan het oppakken van ongelijkheids-, professionaliserings- en
duurzaamheidsvraagstukken. Hoe zorgen we dat de sportbeoefening toegankelijk wordt en blijft voor
iedereen? Wat is daarvoor nodig en welke verbindingen of samenwerkingen moeten worden aangegaan?
Het is wenselijk om bij het herstel van de sportsector aandacht te hebben voor het energieverbruik van
sportaccommodaties en het grondgebruik voor sport. De bijdrage van de sportsector aan de klimaatopgave
kan op die manier versneld en vergroot worden. Een van de opgaven binnen het
professionaliseringsvraagstuk is hoe de sportsector een aantrekkelijkere sector wordt (en blijft) om in te
werken. Het is aannemelijk dat werknemers de sportsector tijdens de coronacrisis hebben verlaten.
Wanneer de arbeidsvoorwaarden in andere sectoren interessanter zijn, zullen zij hoogstwaarschijnlijk niet
naar de sportsector terugkeren. Dit leidt uiteindelijk tot personeelsproblemen, waardoor het aanbod
onder druk komt te staan.
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Een acute crisis kan een legitieme reden zijn om tijdelijk grondrechten te beperken of noodmaatregelen
te treffen die niet in lijn zijn met de gebruikelijke normen en waarden. Tegelijkertijd is het juist in een
crisis van belang de kwetsbaren in de samenleving, maar ook de waarden van de democratische
rechtsstaat, of de sportsector, te beschermen. Bescherming van de gezondheid en individuele vrijheden
kwamen tijdens de coronacrisis herhaaldelijk op gespannen voet met elkaar te staan. Omdat de sport een
van de plekken is waar besmettingen tot stand kunnen komen, gelden er beperkende maatregelen en zijn
waarden zoals ‘meedoen’, ‘plezier’, ‘uitdaging’ en ‘winnen’ ondergeschikt aan het beschermen van de
volksgezondheid. Terwijl deze waarden de sportsector maken tot wat die is.
Het risico bestaat dat nadelige neveneffecten van beperkende maatregelen op de langere termijn niet of
onvoldoende in ogenschouw worden genomen. Zo kunnen de maatregelen nieuwe kwetsbaarheden
veroorzaken, zoals het verder verzwakken van sportaanbieders en het vergroten van ongelijkheid in de
sport. Met name de kwetsbare groepen worden door de coronamaatregelen in hun sport en bewegen
geraakt. Dit vergroot de kloof en zet het inclusieve karakter van de sport onder druk. Meedoen en inclusie
zijn niet alleen belangrijke waarden binnen de sport, maar ook in de samenleving als geheel.
Bij crisismaatregelen moet er een duidelijk moment zijn waarop de maatregelen worden opgeheven. Op
het moment dat deze een permanent karakter krijgen, moeten andere afwegingen worden gehanteerd
waarbij diverse waarden worden gewaarborgd. Nu het lijkt dat de coronacrisis een semipermanent
karakter krijgt, zou sterker voor de waarden van de sport kunnen worden opgekomen. Het is aan de
beleidsmakers om aandacht te hebben voor bovenstaande en aan de sportsector om de eigen waarden te
beschermen.
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Tegenvaller voor sportscholen: rechter veegt beperkingen niet van tafel
Marion Koopmans: we zijn opgewassen tegen mutaties, maar pandemie nog lang niet voorbij.
RIVM: 'Het gaat goed en steeds beter'.
Ziekenhuizen: bijna alleen maar niet-gevaccineerde coronapatiënten.
'Minder dan 1 procent volledig gevaccineerden raakt besmet met coronavirus'
KNVB onderzoekt mogelijkheid wedstrijden betaald voetbal uit te stellen.
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De hoogte van de vergoeding van de NOW-regeling was afhankelijk van het omzetverlies en is tussen de
verschillende NOW-regelingen twee keer aangepast. In tabel B6.1 worden deze verschillen schematisch
weergegeven. Voor de eerste drie perioden van de NOW (NOW 1.0, 2.0 en 3.1) gold een
vergoedingspercentage van 90 procent bij volledig omzetverlies. Wanneer voor een bedrijf de omzet
helemaal vervalt, wordt dus 90 procent van de loonsom vergoed. Dit percentage nam verhoudingsgewijs
af, zoals in tabel 8.1 te zien is.
Voor de NOW 3.2 en 3.3 werd het vergoedingspercentage verlaagd tot 85 procent, waardoor ook de
vergoeding bij een lager omzetverlies lager uitvalt. Zo bedroeg de vergoeding bij een omzetverlies van 60
procent nog 51 procent, waar deze onder de eerdere NOW-regelingen nog 54 procent bedroeg voor dit
omzetverlies (tabel B6.1).
Voor de laatste NOW-regeling (NOW 4.0) werd het vergoedingspercentage intact gehouden, maar werd het
maximaal op te geven omzetverlies begrensd op 80 procent. Bedrijven konden daardoor bij de NOW 4 voor
maximaal 80 procent omzetverlies een vergoeding aanvragen, ook al was het daadwerkelijke omzetverlies
hoger. Zoals te zien is in tabel 8.1 kregen bedrijven met een omzetverlies van 80 procent of hoger
allemaal hetzelfde vergoedingspercentage op de loonsom als voor een omzetverlies van 80 procent,
namelijk 68 procent. Bij een lager omzetverlies (tot ten minste 20%) kwam het vergoedingspercentage
overeen met de voorgaande twee NOW-regelingen.

De NOW-regeling was in beginsel bedoeld om banen te beschermen en mede daardoor zat er in de regeling
een correctie ingebouwd voor ontslagen. Wanneer een medewerker om bedrijfseconomische redenen werd
ontslagen, werden de loonkosten van deze medewerker in mindering gebracht op het subsidiebedrag dat
het bedrijf kon aanvragen. Hiermee wilde de overheid bedrijven stimuleren om hun medewerkers,
ondanks de gevolgen van de coronacrisis, zoveel mogelijk in dienst te houden. In de eerste periode van de
NOW (NOW 1.0) zat er ook een boete op ontslagen. Het subsidiebedrag werd destijds verminderd met de
loonkosten van de ontslagen medewerker plus een boete van 50 procent van dit bedrag. Onder NOW 2.0
verviel deze boete.
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