
   

 

Overzicht vragen gevolgen coronacrisis voor sportverenigingen 

Dit is een overzicht van de vragenlijst over de gevolgen van de coronacrisis voor sportverenigingen. Deze lijst 

kunt u vóór het invullen van de vragenlijst doornemen, zodat u wellicht vooraf enkele gegevens kunt opzoeken. 

We vragen u vriendelijk om de vragenlijst digitaal (via de link in de uitnodigingsmail) in te vullen. Dit kunt u 

doen tot uiterlijk zondag 11 oktober 2020. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen 

met Janine van Kalmthout via 030-7210220 of een e-mail sturen naar verenigingspanel@mulierinstituut.nl  

1.1 Vertrouwen in toekomst sportvereniging 

1. In welke mate maakt u zich zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor uw 

sportvereniging?  

 

Geen zorgen  1 2 3 4  5 Ernstige zorgen 

 

2. Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. In hoeverre zijn onderstaande stellingen van toepassing voor uw vereniging?  

Helemaal niet, Grotendeels niet, Enigszins, Grotendeels wel, Helemaal, N.v.t. 

 

-    Onze vereniging is voldoende veerkrachtig om de gevolgen van de coronacrisis te overleven.  

- Onze vereniging is voldoende veerkrachtig om een (eventuele) tweede lockdown te overleven. 

- Hulp/ondersteuning van de overheid is essentieel voor onze vereniging om te overleven. 

- De coronacrisis heeft een negatieve invloed op de bereidheid  van vrijwilligers om zich voor onze 

vereniging in te zetten. 

- Vanwege de coronacrisis verloopt het behouden en werven van sponsoren voor onze vereniging 

moeizamer. 

- De leden en bezoekers gedragen zich op onze club conform de voorgeschreven coronamaatregelen. 

- Op onze vereniging worden leden/bezoekers die zich niet conform de voorgeschreven 

coronamaatregelen gedragen op hun gedrag aangesproken. 

- Bij een coronabesmetting binnen onze vereniging is het ons geheel duidelijk hoe wij moeten 

handelen en welke stappen we moeten zetten. 

 

4. Heeft uw vereniging (een deel van) de contributie teruggestort of niet geïnd omdat 

leden een tijdje niet hebben kunnen sporten? 

 

❑ Ja, de volledige contributie    

❑ Ja, een deel van de contributie   

❑ Nee   

❑ Anders, namelijk ……… 

 

 

5. Hoe heeft het ledental zich tussen september 2019 en september 2020 ontwikkeld? 

  

❑ Gedaald    

❑ (Ongeveer) gelijk gebleven   

❑ Gestegen   

❑ Weet niet 
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Indien gedaald: Kunt u aangeven met hoeveel leden het ledental (ongeveer) is gedaald?  

…. leden  

❑ Weet ik niet 

 

Indien gestegen: Kunt u aangeven met hoeveel leden het ledental  (ongeveer) is gestegen?  

…. leden  

❑ Weet ik niet 

 

    

6. Kunt u aangeven in welke mate de coronacrisis van invloed is geweest op de 

ontwikkeling van uw ledental tussen september 2019 en september 2020? 

  

❑ Niet/nauwelijks 

❑ Deels 

❑ Voornamelijk 

❑ Heel erg  

❑ Weet ik niet 

 
 

7. Heeft uw vereniging naar aanleiding van de coronacrisis ander sportaanbod, andere 

activiteiten of andere lidmaatschapsvormen georganiseerd?  

Meer antwoorden mogelijk 

 

❑ Sportaanbod georganiseerd op een (andere) buitensportaccommodatie (bijv. turntraining op het veld van 

de voetbalvereniging) 

❑ Sportaanbod georganiseerd in de openbare ruimte (bijv. turntraining in het park) 

❑ Digitale wedstrijden/competities georganiseerd   

❑ Digitale trainingen/lessen/cursussen georganiseerd 

❑ Digitale clubactiviteiten georganiseerd 

❑ Alternatieve lidmaatschapsvormen/contributievormen ingevoerd 

❑ Een reserveringssysteem ingevoerd 

❑ Anders, namelijk ……………………………………………………………..  

❑ Nee  

 

8. Biedt uw vereniging het andere sportaanbod, de andere activiteiten of de andere 

lidmaatschapsvormen op dit moment nog aan? 

Ja/nee/weet ik niet 

<<Inladen vorige antwoorden>> 

1.2 Gevolgen voor inkomsten 

Wij zijn benieuwd wat de coronacrisis voor de inkomsten van uw vereniging betekent/heeft betekend. Dit 

betreft de inkomsten exclusief eventuele steunmaatregelen van de overheid/bonden/sportkoepels. 

 

9. Wat was de omvang van de begrote inkomsten van uw vereniging voor het 

kalenderjaar 2020? Wilt u het ingevulde  antwoord controleren en wijzigen indien nodig.  
Peildatum 1 januari 2020.  Indien uw vereniging niet per kalenderjaar begroot maar per seizoen, ga dan 

uit van het seizoen 2019/2020. Als u niet over het exacte bedrag beschikt, geef dan een reële schatting. 
 

………………………………………………………………… euro 

❑ Weet niet  

 

10. Welk inkomsten (in euro’s) haalt uw vereniging uit de volgende inkomstenbronnen 

(begroting kalender jaar 2020)?  

 Als u niet over exacte bedragen beschikt, geef dan een reële schatting.             



   

 

Noteer 0 als u geen inkomsten heeft bij een bepaalde inkomstenbron. 

 

Contributie     ….……………€ 

Sponsoring/reclameborden   ………………€ 

Verhuur accommodaties   ………………€ 

Entreegelden     ………………€ 

Les-/cursusgelden    ………………€ 

Financiële acties/loterijen     ………………€ 

(Gemeentelijke) subsidies   ………………€ 

Kantineverkopen    ………………€ 

Overig/diversen     ……………....€ 

Totaal      ………………€    

 

 

11. Kunt u aangeven op welke onderstaande inkomstenposten uw vereniging dit 

kalenderjaar (2020) een terugloop in inkomsten heeft of verwacht te hebben?  

Meer antwoorden mogelijk 

 

❑ Contributie        

❑ Sponsoring/reclameborden  

❑ Verhuur accommodatie   

❑ Les/cursusgelden      

❑ Entreegelden 

❑ Kantineverkopen  

❑ Financiële acties       

❑ (Gemeentelijke) subsidie       

❑ Overig/diversen  

 
❑ Geen, we hebben/verwachten geen terugloop in komsten -> ga naar vraag 14 

❑ Weet niet -> ga naar vraag 14.      
 
 

12. Kunt u per inkomstenpost voor dit kalenderjaar (2020) de (verwachte) terugloop in 

inkomsten weergeven?  

In euro’s. Als u niet over de exacte hoogte beschikt, geef dan een reële schatting.            
 

 Begrote inkomsten 
(kalenderjaar 2020) 

Verwachte misgelopen 
inkomsten (kalenderjaar 
2020) 

<<categorie inlezen uit vraag 

11>> 

 

<bedrag inlezen uit vraag 10>>  

   

   

   

  

13.  Hieronder kunt u desgewenst uw antwoord toelichten. 

………………………………………………………………………………………………………. 



   

 

1.3 Gevolgen voor uitgaven 

Wij zijn benieuwd wat de coronacrisis voor de uitgaven van uw vereniging betekent/heeft betekend. Op welke 

uitgavenposten heeft uw vereniging dit jaar bespaard/bezuinigd of gaat besparen/bezuinigen t.o.v. de begrote 

uitgaven voor dit kalenderjaar (2020). Dit betreft besparingen/bezuinigingen exclusief eventuele 

steunmaatregelen van de overheid/bonden/sportkoepels.  

 

14. Welke uitgaven heeft uw vereniging het kalenderjaar 2020 begroot?  

Als u niet over exacte bedragen beschikt, geef dan een reële schatting.             

Noteer 0 als u geen uitgaven heeft bij een bepaalde uitgavenpost. 

 
Huur accommodatie(s)       ….……………€ 

Accommodatiekosten (onderhoud, inventaris, afschrijvingen..)  ….……………€ 

Energielasten (gas, elektra, inclusief heffingen)    ….……………€ 

Bondsafdrachten      ….……………€ 

Personeelskosten (salarissen) exclusief gebruik noodmaatregelen ….……………€ 

Vrijwilligersvergoedingen 

Sport- en spelmaterialen      ….……………€ 

Verzekeringen e.d.      ….……………€ 

Kantine-inkopen      ….……………€ 

Clubactiviteiten       ….……………€ 

Overig/diversen      ….……………€ 

Totaal         ……………….€ 

 

15. Kunt aangeven op welke van onderstaande uitgaveposten uw vereniging dit 

kalenderjaar (2020) heeft bespaard/bezuinigd of gaat besparen/bezuinigen, exclusief 

eventuele steunmaatregelen van de overheid/bonden/sportkoepels? 

Meer antwoorden mogelijk 

  

❑ Huur accommodatie(s)        

❑ Accommodatiekosten (onderhoud, inventaris, investeringen..)   

❑ Energielasten (gas, elektra, inclusief heffingen)     

❑ Bondsafdrachten       

❑ Personeelskosten (salarissen) exclusief gebruik van noodmaatregelen 

❑ Vrijwilligersvergoedingen  

❑ Sport- en spelmaterialen       

❑ Verzekeringen e.d.       

❑ Kantine-inkopen       

❑ Clubactiviteiten        

❑ Overig/diversen, namelijk…………………….. 

 

❑ Geen, we kunnen niet besparen -> ga naar vraag 18 

❑ Weet niet -> ga naar vraag  18 

 
16. Kunt u per uitgavenpost voor dit kalenderjaar (2020) de begrote uitgaven en de 

(verwachte) terugloop in uitgaven weergeven?  
In euro’s. Als u niet over de exacte hoogte beschikt, geef dan een reële schatting.             

 

 Begrote uitgaven 
(kalenderjaar 2020) 

Verwachte besparingen 
(exclusief eventuele 

steunmaatregelen zoals bijv. NOW 

en kwijtschelding huur) 

 <<categorie inlezen uit vraag 

15>> 

 

<bedrag inlezen uit vraag  14>>  

   

   



   

 

 

17. Hieronder kunt u desgewenst uw antwoord toelichten. 

………………………………………………………………………………………………………. 

18. Verwacht u dit jaar een tekort op de jaarrekening van uw vereniging?  

❑ Ja 

❑ Nee 

❑ Weet ik niet 

Indien ja vorige vraag: 

19. Hoe groot verwacht u dat het tekort op de jaarrekening van uw vereniging gaat zijn? 

 

………………………………………………………………… euro 
❑ Weet ik niet 

 

Indien ja vraag 18: 

20. Hoe is uw vereniging van plan dit tekort op te vangen?  

Meer antwoorden mogelijk 

 
❑ Tekort komt ten laste van het eigen vermogen 

❑ Afsluiten lening 

❑ Verhoging contributies 

❑ Verhoging lesgelden 

❑ Anders, namelijk……. 

❑ Weet ik niet 

1.4 Steunmaatregelen  

De Rijksoverheid, gemeenten en sportbonden hebben verschillende financiële steunmaatregelen ingevoerd.  

 

21. Welke financiële steunmaatregelen van de overheid (Rijksoverheid of gemeente) heeft 

uw vereniging tot 15 oktober 2020 aangevraagd/ontvangen? Meer antwoorden mogelijk 

 
❑  NOW 1(Tijdelijke Noodmaatregelen Overbrugging voor Werkgelegenheid) 

❑ NOW2 (Tijdelijke Noodmaatregelen Overbrugging voor Werkgelegenheid) 

❑  TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) 

❑ TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) 

❑ Kwijtschelding van (een deel van) de huur in de periode maart tot juni 2020  

❑ TASO (tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19) 

❑ Garantie- en kredietregelingen 

❑ Anders, namelijk: ……………………. 

❑ Geen enkele -> ga naar vraag 23 

Indien vorige vraag Garantie- en kredietregelingen: 

21b. Zijn de garantie- en kredietregelingen via Stichting Waarborgfonds Sport (SWS)? 

❑ Ja 

❑ Nee 

❑ Weet ik niet 

 

Indien vraag 21 alles behalve geen enkele: 



   

 

22. Voor welk bedrag heeft uw vereniging aangevraagd/ontvangen bij de 

steunmaatregelingen?  

 Bedrag in euro’s  

 <<categorie inlezen uit vraag 22>> 

 

 ❑ Weet ik niet 

   

   
 

23. Welke financiële steunmaatregelen van uw sportbond heeft uw vereniging tot 15 

oktober aangevraagd/ontvangen?  

❑ Kwijtschelding competitiebijdragen 

❑ Kwijtschelding bondsafdrachten 

❑ Anders, namelijk: …………………… 

❑ Geen enkele-> ga naar vraag 25  

Indien vorige vraag ja: 

24. Voor welk bedrag heeft uw vereniging in totaal aangevraagd/ontvangen bij de 

sportbond?  

………………………………………………………. Euro   

❑ Weet ik niet 

 

25. In welke mate is uw vereniging tevreden over de informatieverstrekking over de 

steunmaatregelen? U kunt voor de volgende instanties uw oordeel geven.  

Zeer tevreden/Tevreden/Neutraal/Ontevreden/Zeer ontevreden/Weet ik niet, niet van 
toepassing  
- Rijksoverheid 

- Uw gemeente 

- Uw sportbond(en) 

- Provinciale/gemeentelijke sportservice-organisatie 

- NOC*NSF 

 

26. Hieronder kunt u desgewenst uw antwoord toelichten. 

………………………………………………………………………………………………………. 

1.5 Ervaring en gevolgen protocollen en beperkende coronamaatregelen 

 

27. In welke mate zijn de sport- en clubactiviteiten bij uw vereniging hervat? 

(Bijna) alles/Meer dan de helft/Ongeveer de helft/Minder dan de helft/(Bijna) niets/Niet van toepassing 

- Trainingen/lessen/cursussen 

- Competities/toernooien/wedstrijden 

- Clubactiviteiten (zoals feesten, kamp, rommelmarkt en quizavonden) 

- Vergaderingen/bijeenkomsten op locatie 

 

28. Met welke coronaprotocol(len) heeft uw vereniging te maken? 

❑ Het protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF 

❑ Sportspecifieke protocollen van uw sportbond 

❑ Protocollen van uw gemeente 

❑ Anders, namelijk: …… 

❑ Geen van deze  

❑ Weet niet/onbekend  



   

 

 

29. Indien vraag 28 NOC*NSF: In welke mate gelden onderstaande aspecten voor het 

protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF?  

Zeer eens/Eens/Neutraal/Oneens/Zeer oneens/Weet ik niet, nvt. 

- Het protocol is duidelijk 

- Het protocol is uitvoerbaar 
 

30. Indien vraag 28 sportbond: In welke mate gelden onderstaande aspecten voor de 

sportspecifieke protocollen van uw sportbond(en)? 

Zeer eens/Eens/Neutraal/Oneens/Zeer oneens/Weet ik niet, nvt. 

- Het protocol is duidelijk 

- Het protocol is uitvoerbaar 
 

31. Indien vraag 28 gemeenten: In welke mate gelden onderstaande aspecten voor 

protocollen van uw gemeente? 

Zeer eens/Eens/Neutraal/Oneens/Zeer oneens/Weet ik niet, nvt. 

- Het protocol is duidelijk 

- Het protocol is uitvoerbaar 
 

32. In hoeverre worden de protocollen gehandhaafd door de vereniging? 

Zeer goed/goed/voldoende/matig/slecht 
 

33. Hieronder kunt u desgewenst uw antwoorden over de (naleving van) de protocollen 

toelichten. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

34. In welke mate is uw vereniging tevreden over de informatieverstrekking over de 

coronamaatregelen en protocollen in de sport van de volgende instanties? 

Zeer tevreden/Tevreden/Neutraal/Ontevreden/Zeer ontevreden/Weet ik niet, n.v.t. 
- Rijksoverheid 

- Uw gemeente 

- NOC*NSF 

- Uw sportbond 
 

35. In welke mate heeft uw vereniging in de periode maart-september 2020 te maken 

gehad met de volgende problemen met betrekking tot het naleven van de beperkende 

maatregelen? 

Nooit/soms/regelmatig/vaak/n.v.t./weet niet 

- Te grote drukte op de accommodatie tijdens trainingen/lessen/cursussen 

- Te grote drukte op de accommodatie tijdens wedstrijden/competities 

- Te grote drukte in de kantine/kleed- of douchevoorzieningen 

- Te grote drukte bij parkeergelegenheid/ingang 

- Leden/sporters die onvoldoende afstand houden 

- Bezoekers/ouders die onvoldoende afstand houden 

- Leden/sporters die zich niet aan looproutes houden 

- Bezoekers/ouders die zich niet aan looproutes houden 

- Onheuse bejegening van handhavende bestuurders/vrijwilligers/kader 

- Moeizame afstemming  met andere sportverenigingen op de accommodatie 

- Anders, namelijk ……  

 

36. Hieronder kunt u desgewenst uw antwoord toelichten. 

………………………………………………………………………………………………………. 



   

 

37. Welke nadelige gevolgen van het coronavirus voor leden en bezoekers ervaart uw 

vereniging? Geef aan wat voor uw vereniging geldt. 

Meer antwoorden mogelijk 

❑ Leden hebben hun lidmaatschap opgezegd -> ga naar 37a 

❑ Leden die nog niet willen of durven komen sporten -> ga naar 37b 

❑ Leden komen minder vaak sporten 

❑ Leden bezoeken minder vaak de kantine/clubhuis 

❑ Minder bezoekers bij de vereniging 

❑ Grotere werkdruk voor vrijwilligers  

❑ Vrijwilligers/trainers die nog niet naar de vereniging willen of durven komen 

❑ Anders, namelijk:…… 

❑ Geen enkele 

 

38. Hieronder kunt u desgewenst uw antwoord toelichten. 

………………………………………………………………………………………………………. 

37a. Zijn het specifieke groepen leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd? 

Meer antwoorden mogelijk 

❑ Ja, met name ouderen (65-plussers) 

❑ Ja, met name mensen met een beperking en/of chronische aandoening 

❑ Ja, met name mensen met beperkte financiële middelen 

❑ Ja, met name mensen met een migratie-achtergrond 

❑ Ja, een andere groep namelijk:…………………………… 

❑ Nee, het zijn geen specifieke groepen leden die zich hebben afgemeld. 

❑ Weet niet 

37b. Zijn het specifieke groepen leden die nog niet willen of durven komen sporten? 

Meer antwoorden mogelijk 

❑ Ja, met name ouderen (65-plussers) 

❑ Ja, met name mensen met een beperking en/of chronische aandoening 

❑ Ja, met name mensen met beperkte financiële middelen 

❑ Ja, met name mensen met een migratie-achtergrond 

❑ Ja, een andere groep namelijk:…………………………… 

❑ Nee, het zijn geen specifieke groepen leden die nog niet willen of durven komen sporten. 

❑ Weet niet 

 

  



   

 

1.6 Algemeen 

39. Welke tak van sport wordt in de vereniging beoefend? 

Wilt u het aangevinkte antwoord controleren en wijzigen indien nodig?  

Bij meer takken van sport a.u.b. die tak van sport, die in de club het belangrijkst is, als eerste noemen. Indien 

verschillende takken van sport in de vereniging een gelijkwaardige plaats innemen, en de vereniging als een 

multi- of omnisportvereniging moet worden beschouwd, a.u.b. ook dat vermelden. 

 

Programmeur: De nummers zijn de codes van de antwoorden en niet zichtbaar voor de respondent. Deze codes, 

nummers graag hanteren zodat de sporten onder deze nummers in de dataset komen. 

Bij 45 en 80 een antwoordmogelijkheid creëren voor een open antwoord.  

 

1 Aangepaste sporten 

2 Atletiek 

3 Autosport 

4 Badminton 

5 Basketbal 

6 Base-/softball 

7 Beachvolleybal 

8 Biljart 

9 Boksen 

10 (Hand)Boogschieten 

11 Bowlen 

12 Bowls 

13 Bridge 

14 Cricket 

81 Curling 

15 Dammen 

16 Dans 

17 Darts 

18 Denksport 

19 Duiksport 

20 Fietscrossen 

21 Dynamic Tennis 

22 Fietsen/Wielrennen 

84 Fitness binnen, individueel en in groep 

85 Fitness buiten, zoals bootcamp 

23 Golf 

24 Gymnastiek 

25 Handbal 

27 Hardlopen/trimmen 

87 Hengelsport 

28 Hockey 

86 Hondensport 

29 Honk- en softbal 

30 Inline hockey 

31 Jeu de boules/Petanque 

32 Judo 

33 Kaartspelen (klaverjassen/jokeren 

exclusief bridge) 

34 Kaatsen 

35 Kanosport 

36 Kegelen 

37 Klimsport 

38 Klootschieten 

39 Koersbal 

40 Kolven 

41 Korfbal 

42 Krachtsport 

43 Midgetgolf 

44 Motorsport 

46 Onderwatersport 

47 Paardensport 

88 Padel 

48 Reddingsbrigade (zwemmend redden) 

49 Roeien 

50 Rugby 

51 Schaatsen 

52 Schaken 

53 Schermen 

54 Schietsport 

55 Seniorensport 

56 Sjoelen 

57 Skatesport 

58 Skeeleren 

59 Skiën/Snowboarden 

60 Survival 

61 Taekwondo 

62 Tafeltennis 

63 Tennis 

64 Touwtrekken 

65 Triathlon 

66 Turnen 

67 Ultimate Frisbee 

68 Vecht- en verdedigingssport 

69 Vliegsport 

70 Voetbal 

71 Volleybal 

72 Wandelsport 

73 Waterpolo 

74 Overige Watersport 

75 Windsurfen (wind- en kitesurfen) 

76 IJshockey 

77 Zaalvoetbal 

78 Zwemmen 

79 Zeilen 

83 Yoga (ook pilates en poweryoga) 

  

45 Multi- of omnisportvereniging, namelijk 

80 Anders, namelijk...........

 

 

 

 

 

 

 



40. Heeft de vereniging een eigen sportaccommodatie of –complex?  

Wilt u het aangevinkte antwoord controleren en wijzigen indien nodig?  

De term ‘eigen’ is ruim geïnterpreteerd. Ook wanneer de voorzieningen waarvan de vereniging 

gebruikmaakt niet in eigendom zijn bij de vereniging, maar zij wel verantwoordelijk is voor het dagelijkse 

beheer en onderhoud ervan, is er sprake van een eigen sportaccommodatie of -complex. 

 

 ❑ Ja  

 ❑ Min of meer; de vereniging beheert haar voorzieningen met een (of meer) andere club(s). 

 ❑ Nee 

 

41. Huurt de vereniging een (of meer) (sport)accommodatie(s) voor de 

sportactiviteiten?  

Wilt u het aangevinkte antwoord controleren en wijzigen indien nodig? 

 

❑ Ja  

 ❑ Nee 

 
 

42. Beschikt de club over een eigen kantine?  

Wilt u het aangevinkte antwoord controleren en wijzigen indien nodig?  

De term ‘eigen’ is ruim geïnterpreteerd. Ook wanneer de kantine waarvan de vereniging 
gebruik maakt niet in eigendom is bij de vereniging, maar zij wel verantwoordelijk is voor de 

dagelijkse exploitatie ervan, is er sprake van een kantine in eigen beheer. 

 
 ❑ Ja 

 ❑ Min of meer; de vereniging beheert haar kantine met een (of meer) andere club(s). 

 ❑ Nee 

 

43. Hoeveel leden en donateurs heeft de vereniging in totaal?  

Wilt u het aangevinkte antwoord controleren en wijzigen indien nodig? 
 

Als u niet over het exacte aantal beschikt, geef dan een reële schatting 

Totaal  leden en donateurs     aantal……. 

 

44. In welk jaar is uw vereniging opgericht? 

Graag het jaartal in 4 cijfers invullen. 
Wilt u het antwoord controleren en wijzigen indien nodig?  

 

….. 

 


