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Een afschrift van deze brief is verzonden aan de vaste Kamercommissie van VWS 

Arnhem, 30 april 2020  

Kenmerk  
DIR_034 

Betreft  
Noodmaatregelen voor sportverenigingen 

Geachte Minister Van Rijn, beste Martin, 
 
In vervolg op ons eerdere en prettige overleg over de gevolgen van de corona-crisis voor de 
sport en over de vraag wat de sport juist in deze moeilijke tijd zou kunnen bijdragen om 
Nederland gezond en weerbaar te houden, hebben wij er behoefte aan u ook via deze 
schriftelijke weg van onze zorgen op de hoogte te stellen.  
 
Langzaam maar zeker beginnen de sportverenigingen de financiële gevolgen van deze crisis aan 
den lijve te ondervinden. Vooral met het vooruitschuiven van kosten weet men het nog te redden 
maar het water staat een fors aantal verenigingen, als er geen zicht komt op additionele 
financiële steun, aan de lippen. Door de gezamenlijke aanpak lijkt Nederland erin te slagen de 
verspreiding van het Coronavirus zo af te remmen dat de capaciteit van de zorgsector 
binnenkort niet meer overvraagd wordt en de meest kwetsbaren in de samenleving zo goed 
mogelijk worden beschermd. We zijn er nog lang niet, maar na een periode waarin de gehele 
sportsector, net als vele andere sectoren in Nederland stil kwam te liggen, kan er voorzichtig 
vooruitgekeken worden. Deze week kan de jeugd tot en met 18 jaar voorzichtig en met kleine 
stapjes weer buiten sporten. Dit werd wel tijd. Uit recent onderzoek is namelijk gebleken dat er 
de afgelopen weken een daling van 35 % (!) was in het aantal kinderen dat wekelijks sport.  
 
Voor onze andere doelgroepen blijven de accommodaties nog dicht waarbij wij hopen dat de 
situatie in Nederland het weer snel voor ons allen mogelijk maakt om te gaan sporten. Wat 
evenementen en officiële competities betreft verwachten wij deze gehele zomer geen ruimte.  
Een grote klap voor verenigingen, sportondernemers, sportbonden en sporters. De financiële 
gevolgen voor de sportsector zullen nog lang doorwerken. Eerder becijferden we de financiële 
impact van de coronacrisis voor de gehele sportsector voor de periode tot 1 augustus al op 950 
miljoen euro. Dit voordat door het Kabinet een aantal maatregelen werd ingevoerd. 



 

 

 
Nederland kent een unieke infrastructuur van sportverenigingen en andere sportaanbieders. 
Vele vrijwilligers en een beperkt aantal professionals zorgen samen voor een efficiënt en breed 
gedragen netwerk van ongeveer 25.000 verenigingen die sport tot in de haarvaten van de 
samenleving brengen. En dit netwerk staat nu zwaar onder druk omdat belangrijke inkomsten, 
zoals kantineopbrengsten en deelnamegelden wegvallen en hoge vaste lasten zoals de kosten 
van de accommodaties (huur, kapitaalslasten, onderhoud) tegelijkertijd doorlopen.  
 
We kunnen het ons als maatschappij niet veroorloven dat hierdoor sportverenigingen zouden 
verdwijnen, juist nu het belang van sport en bewegen voor onze gezondheid zo evident is 
gebleken. Wij vragen u om voor deze eerste maanden van de crisis snel extra noodmaatregelen 
te nemen, gericht op het compenseren van de doorlopende lasten van die sportverenigingen en 
zo ervoor zorg te dragen dat deze unieke sportinfrastructuur behouden blijft. 
 
Er speelt het nodige bij sportverenigingen in Nederland: 

1. Bij de sportverenigingen zien wij gelukkig wel dat veel leden hun contributie nog dit 
seizoen blijven betalen. In de periode tot 1 augustus zal er echter naar schatting een 
substantieel bedrag minder aan inkomsten binnenkomen doordat alle kantines gesloten 
zijn en voorlopig ook nog wel blijven. Bovendien komen er geen deelnemers bijdragen 
meer binnen omdat er geen activiteiten en evenementen meer worden georganiseerd en 
ook vanwege het natuurlijk ledenverloop.  Leden zeggen immers om normale redenen 
wel op maar de normale nieuwe aanmeldingen laten op zich wachten. Kortom, er zijn 
minder inkomsten te verwachten en dit werkt lokaal maar ook landelijk bij de bonden 
door. 
 

2. Wij verwachten dat, zelfs als er na de zomer weer gesport zou kunnen worden, het 
financiële effect van de coronacrisis nog lang zal doorwerken. Het zal een tijd duren 
voordat de ledenaantallen weer op het niveau van voor de crisis zitten en inkomsten 
uit kantines weer mee gaan tellen. Bovendien is het te verwachten dat een aantal 
(lokale) clubsponsors niet direct in zullen staat zijn hun steun op de oude voet voort te 
zetten.  
 

3. Een belangrijk laatste aspect is dat de huidige brede regelingen van het kabinet (TOGS, 
NOW en TOZO) zeker ook in de sport helpen, maar deze zijn vaak onvoldoende gericht 
op de specifieke omstandigheden van de sport. Zo ‘verlonen’ veel sportverenigingen 
bijvoorbeeld hun medewerkers niet zelf, maar gebeurt dat veelal via regionale 
sportservice bureaus. De verenigingen hebben dan wel de personeelskosten maar zijn 
formeel, volgens het loonheffingsnummer, niet de werkgever waardoor zij niet voor de 
NOW in aanmerking komen en geen loonkostenreductie ontvangen. Voor TOGS en 
TOZO gelden vergelijkbare problemen.  

 
Wat doet de sport nu zelf, zou een terechte vraag zijn. Allereerst natuurlijk met volle overtuiging 
en loyaal meewerken aan het tegengaan van de verspreiding van het virus en de bescherming 
van kwetsbare groepen. De hele sport is van de ene dag op de andere dichtgegaan. Nadat we 
waren bekomen van de eerste schrik is vanuit talloze sportorganisaties en vaak met steun van 
topsporters veel gedaan om Nederland in weer in beweging te krijgen en te houden. Zie 
bijvoorbeeld https://nocnsf.nl/nieuws/2020/04/sport-en-beweegadviezen-in-tijden-van-het-
coronavirus en https://teamnl.org/fitmetteamnl-kids  



 

 

In een flink aantal gevallen hebben de sportvrijwilligers en sportverengingen bijgedragen aan het 
in standhouden van het zo noodzakelijke contact in onze samenleving. Voorbeelden te over: 
https://nocnsf.nl/nieuws   
 
Wat de financiële situatie betreft is de gehele sport op een soort ‘spaarstand’ gegaan wat 
activiteiten betreft. Zo min mogelijke kosten maken is nu het devies. Contact met de leden 
houden en hen oproepen solidair met elkaar te zijn door lid te blijven hebben we ook overal 
gezien. Lidmaatschappen niet opzeggen of stilzetten terwijl er toch geen activiteiten geleverd 
worden. Ook dit is wat de sportgemeenschap zelf opbrengt. En het opstarten van de sport voor 
de jeugd wordt natuurlijk ook weer door het grote vrijwilligerslegioen van lokale bestuurders en 
organisatoren gedaan. De verenigingen kunnen de huidige acute financiële klappen niet alleen 
opvangen.    
 
Samenvattend vraagt NOC*NSF u om het Kabinet daarom om een pakket aan noodmaatregelen 
in te stellen, of uit te breiden, gericht op de sportverenigingen zodat de huidige unieke 
Nederlandse sportinfrastructuur behouden blijft. Dit pakket moet, wat NOC*NSF betreft, vooral 
gericht zijn op het, in samenwerking met gemeenten die vaak eigenaar zijn van de 
accommodaties, compenseren van de accommodatielasten voor alle sportverenigingen voor 
deze eerste maanden van de crisis en daarnaast op het compenseren van de lokale 
sportorganisaties die daarnaast nog andere doorlopende kosten hebben, en niet of nauwelijks in 
aanmerking komen voor het benutten van de brede maatregelen (TOGS, NOW en TOZO).  
Met een pakket ter waarde van 150 miljoen zou de sport op het lokale niveau voor deze 
maanden zeer geholpen zijn. Daarmee wordt het netto tekort dat nu ontstaat als je de 
doorlopende kosten aftrekt van de resterende inkomsten en steun uit de generieke regelingen, 
natuurlijk niet gedekt. Wel is het o.i. met zo’n voorziening mogelijk om te borgen dat de schade 
nu niet te groot wordt waardoor sportverenigingen in staat blijven hun belangrijke 
maatschappelijke rol ook in de toekomst te blijven vervullen.  
 
Naast de sportverenigingen zien wij dat ook andere groepen binnen de sport hard worden 
getroffen. Het gaat dan om sportbonden, ondernemers, evenementorganisatoren, professionele 
sportaanbieders en specifieke groepen topsporters. Eerder vroegen wij ook voor deze groepen, 
via verschillende oproepen, aandacht. Op dit moment zijn nog lang niet alle problemen opgelost.  
 
Graag blijven wij met u in gesprek over de gevolgen van deze crisis voor de sport. En opnieuw 
staan we klaar om bij een volgende gereguleerde nieuwe fase van een mogelijke verruiming van 
de noodmaatregelen Nederland op een verantwoorde manier nog weer verder in beweging te 
krijgen. 
 
Graag vernemen wij binnenkort of het ook uw plan is om met een noodpakket voor de 
sportverenigingen in Nederland te komen. Tot het toelichten van bovenstaande zijn wij 
vanzelfsprekend altijd bereid.  
 
Met vriendelijke groet, 
NOC*NSF 
 
       
Anneke van Zanen-Nieberg   Gerard Dielessen 
Voorzitter     Algemeen directeur 


