
Overzicht vragen coronapeiling mrt 21 | Mulier Instituut 

Beste verenigingsbestuurder. 

 

Fijn dat u wilt deelnemen aan dit onderzoek in samenwerking met NOC*NSF en het ministerie van VWS 

om inzicht te verkrijgen in de gevolgen van de coronacrisis voor sportverenigingen in Nederland. We zijn 

benieuwd naar uw vertrouwen in de toekomst van de vereniging, de gevolgen voor de ledenbinding, de 

vrijwilligers, het aanbod van de vereniging en de financiële gevolgen. Om de financiële gevolgen in 

beeld te krijgen is het handig om de jaarrekening 2020 van de vereniging bij de hand te hebben. 

 

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.  

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 

 

Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw medewerking.  

 

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 staat op het punt van omvallen. 

- 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 coronacrisis heeft geleid tot meer solidariteit onder onze leden om zich in te zetten voor 

de vereniging. 

- De coronaperiode heeft geleid tot een te grote werkdruk voor vrijwilligers. 

- De leden en bezoekers hebben zich  op onze club conform de voorgeschreven 

coronamaatregelen gedragen. 

 

mailto:verenigingspanel@mulierinstituut.nl
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4. Hoe lang verwacht u, gegeven de huidige beperkende coronamaatregelen en 

het huidige pakket aan steunmaatregelen, de continuïteit van de vereniging te 

kunnen waarborgen? 

❑ 0-2 maanden 

❑ 3-5 maanden 

❑ 6-11 maanden 

❑ 12 maanden of langer 

❑ Dat is niet te zeggen 

 

5. Kunt u uw antwoord toelichten? 

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

 

 

6. Hoe heeft het ledental zich de afgelopen twaalf maanden ontwikkeld? 

  

❑ Sterk gedaald 

❑ Gedaald 

❑ (Ongeveer) gelijk gebleven   

❑ Gestegen  

❑ Sterk gestegen  

❑ Weet ik niet 

 

7. Hoeveel leden hebben zich in de afgelopen twaalf maanden bij de vereniging 

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

schatting. 

 

 Aantal ……  

❑ Weet ik niet 

 

8. Hoeveel leden hebben zich in de afgelopen twaalf maanden bij de vereniging 

aangemeld?  

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

 Aantal ……  

❑ Weet ik niet 

 

Vraag 9 en 10 alleen indien vraag 7= > 0 of weet niet 

9. 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, leden die al wat minder vaak kwamen voordat de coronacrisis begon 

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

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

❑ Weet ik niet 
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10. Kunt u aangeven wat de voornaamste reden is waarom leden hun lidmaatschap 

in het afgelopen jaar hebben opgezegd? 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

❑ Weet ik niet 

 

 

 

11. Heeft uw vereniging in het afgelopen jaar acties en/of activiteiten (uit)gevoerd 

gericht op het werven van nieuwe leden? 

Meer antwoorden mogelijk 

❑ Open dag of kennismakingsactiviteiten op locatie (met inachtneming coronamaatregelen) 

❑ Online open dag/wervingsacties  

❑ Aangepaste lidmaatschappen voor nieuwe leden 

❑ Kennismakingslessen/-trainingen/-cursussen  

❑ Anders, namelijk….. 

❑ Nee 

 

Indien vorige vraag nee: 

12. Heeft uw vereniging geen acties en/of activiteiten (uit)gevoerd gericht op het 

werven van nieuwe leden vanwege corona? 

❑ Ja   

❑ Nee 

❑ Anders, namelijk…… 

 

 

13. Wat is uw verwachting over het aantal leden voor dit jaar?  

  

❑ Zal sterk dalen   

❑ Zal dalen   

❑ Zal ongeveer gelijk blijven   

❑ Zal stijgen   

❑ Zal sterk stijgen  

❑ Weet ik niet 

 

14. Kunt u aangeven in welke mate uw vereniging in het afgelopen jaar de 

volgende aanpakken heeft gehanteerd gericht op het behouden van leden?  

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

 

- Wij doen in onze communicatie naar leden een beroep op hun clubgevoel om niet hun 

lidmaatschap op te zeggen in het belang van de club. 

- Wij communiceren vaak en uitgebreid met onze leden om hen deelgenoot te maken van wat 

speelt binnen de vereniging. 

- Wij bieden de leden alternatief sportaanbod aan zodat zij waarde voor hun lidmaatschap 

ervaren. 

- Wij organiseren voor de leden alternatieve sociale activiteiten zodat zij waarde voor hun 

lidmaatschap ervaren. 
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15. Is uw vereniging de leden tegemoet gekomen omdat ze het afgelopen jaar een 

tijd niet hebben kunnen sporten i.v.m. de coronamaatregelen? 

Meer antwoorden mogelijk 

 

❑ Leden hebben korting gekregen op hun contributie 

❑ Leden hebben een paar maanden geen contributie betaald, contributie is een paar maanden niet 

geïnd. 

❑ (Een deel van) de contributie is teruggestort 

❑ Seizoen verlengd, langer doorgetraind buiten het seizoen, trainingen en activiteiten ingehaald 

❑ Anders, namelijk……………………………….. 

❑ We zijn de leden niet tegemoet gekomen 

 

 

16. Heeft uw vereniging (nog) een andere aanpak gehanteerd in het afgelopen jaar 

gericht op het behouden van leden?  

 

❑ Ja, welke……………….. 

❑ Nee 

❑ Weet ik niet 

 

17. Hoeveel maanden is uw vereniging in de afgelopen twaalf maanden ‘open’ 

geweest voor:  

 

- Trainingen/lessen/cursussen voor volwassenen 

- Trainingen/lessen/cursussen voor jeugdleden 

- Leden die ongeorganiseerd/zelfstandig sporten op de accommodatie (zoals vrij tennissen, 

golfen, roeien, zwemmen e.d.)  

❑ 0-2 maanden 

❑ 3-5 maanden 

❑ 6-8 maanden 

❑ 9-11 maanden 

❑ 12 maanden  

❑ Is niet mogelijk bij onze vereniging/ n.v.t. 

❑ Weet ik niet 

 

18. Heeft uw vereniging gedurende de coronaperiode ander sportaanbod, andere 

activiteiten of andere lidmaatschapsvormen voor leden georganiseerd?  

Meer antwoorden mogelijk 

 

❑ Ander sportaanbod georganiseerd op de eigen (buiten)sportaccommodatie 

❑ Sportaanbod georganiseerd op een andere (buiten)sportaccommodatie (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   
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Indien vorige vraag ja: 

19. Kunt u aangeven wat uw ervaringen zijn met de organisatie van ander 

sportaanbod, andere activiteiten of andere lidmaatschapsvormen voor leden 

gedurende de coronaperiode? Wat ging goed en wat ging minder goed?  

………………………………………………………………………………… 

❑ Weet ik niet 

 

Indien vraag 18  ja: 

20. Is uw vereniging van plan het andere sportaanbod, de andere activiteiten of de 

andere lidmaatschapsvormen voor leden te blijven aanbieden na de 

coronaperiode? 

Ja/nee/weet ik niet 
 

 

21. Heeft uw vereniging gedurende de coronaperiode sportaanbod of activiteiten 

voor niet-leden georganiseerd?  

 

❑ Ja, wat heeft de vereniging georganiseerd?……………….. 

❑ Nee 

❑ Weet ik niet 
 

Indien vorige vraag ja: 

22. Kunt u aangeven wat uw ervaringen zijn met de organisatie van sportaanbod of 

activiteiten voor niet-leden gedurende de coronaperiode? Wat ging goed en wat 

ging minder goed? 

………………………………………………………………………………… 

❑ Weet ik niet 
 

Indien vraag 21 ja: 

23. Is uw vereniging van plan het sportaanbod en/of de activiteiten voor niet-leden 

te blijven aanbieden na de coronaperiode? 

 

❑ Ja, welke……………….. 

❑ Nee 

❑ Weet ik niet 
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Indien vraag 17 en/of vraag 20 ja: 

24. Heeft uw vereniging gedurende de coronaperiode hulp/ondersteuning ontvangen 

bij het organiseren van ander sportaanbod, andere activiteiten of andere 

lidmaatschapsvormen? Zo ja, van welke organisatie(s)? 

Meer antwoorden mogelijk 

 

❑ Ja, van de sportbond 

❑ Ja, van de buurtsportcoach 

❑ Ja, van het sportbedrijf 

❑ Ja, van de sportraad 

❑ Ja, van de gemeente 

❑ Ja, van andere sportverenigingen 

❑ Ja, andere organisatie, namelijk…….. 

❑ Nee 

❑ Weet ik niet 

 

De volgende vragen gaan over de vrijwilligers in uw vereniging 

 

25. Kunt u aangeven in welke mate uw vereniging in het afgelopen jaar de 

volgende aanpakken heeft gehanteerd gericht op het behouden van 

vrijwilligers? Helemaal niet, Grotendeels niet, Enigszins, Grotendeels wel, Helemaal, 

N.v.t. 

 

- We hebben gedurende de coronaperiode online en/of offline contact met onze vrijwilligers 

gehouden. 

- We hebben gedurende de coronaperiode regelmatig aan vrijwilligers gevraagd hoe het met 

hen gaat. 

- We hebben vrijwilligers gedurende de coronaperiode voldoende ruimte en begrip geboden 

wanneer zij hun vrijwilligerswerk niet durfden uit te voeren.   

- We hebben vrijwilligers extra bedankt voor hun inzet gedurende de coronaperiode. 

- Wij hebben onze vrijwilligers gedurende de coronaperiode aangespoord met alternatieve 

ideeën te komen. 

- We hebben onze vrijwilligers gedurende de coronaperiode betrokken bij het vormgeven en 

bedenken van de corona aanpak binnen onze club. 

 

26. Heeft uw vereniging in het afgelopen jaar (nog) een andere aanpak gehanteerd 

gericht op het behouden van vrijwilligers?  

 

❑ Ja, welke……………….. 

❑ Nee 

❑ Weet ik niet 

 

27. Hoe heeft het aantal vrijwilligers zich de afgelopen twaalf maanden 

ontwikkeld? 

  

❑ Sterk gedaald 

❑ Gedaald 
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❑ (Ongeveer) gelijk gebleven   

❑ Gestegen  

❑ Sterk gestegen  

❑ Weet ik niet 

 

28. Wat is uw verwachting over het aantal vrijwilligers voor dit jaar?  

  

❑ Zal sterk dalen   

❑ Zal dalen   

❑ Zal ongeveer gelijk blijven   

❑ Zal stijgen   

❑ Zal sterk stijgen  

❑ Weet ik niet 

 

Wij zijn benieuwd wat de coronacrisis voor de inkomsten van uw vereniging betekent. Deze informatie is 
van belang om zicht te krijgen op de financiële situatie van de sportverenigingen. Met deze informatie 
kunnen steunpakketten beter worden vormgegeven.  

 
29. Welke inkomsten (in euro’s) heeft uw vereniging begroot en gerealiseerd in 

2020?  

 Als u niet over exacte bedragen beschikt, geef dan een zo goed mogelijke schatting.             

Noteer 0 als u geen inkomsten heeft bij een bepaalde inkomstenbron. Afronden op hele euro’s. 

 Begrote Inkomsten  

in euro’s 2020  

Realisatie inkomsten 

in euro’s 2020 

Coronasteun (TOGS, TASO, TVL, NOW….) 0  

Contributie   

Sponsoring/reclameborden   

Kantineverkopen   

Overig/diversen    

Totaal   

 

Wij zijn benieuwd wat de coronacrisis voor de uitgaven van uw vereniging heeft betekend.  

 

30. Welke uitgaven (in euro’s) heeft uw vereniging begroot en gerealiseerd in 2020?  

Als u niet over exacte bedragen beschikt, geef dan een zo goed mogelijke schatting.             

Noteer 0 als u geen uitgaven heeft bij een bepaalde kostenpost. Afronden op hele euro’s. 

 

 Begrote uitgaven 

in euro’s 2020 

Realisatie 

uitgaven in euro’s 

2020 

Huur accommodatie(s)    

Accommodatiekosten (onderhoud, inventaris, 

afschrijvingen, energielasten (gas, elektra, incl. 

heffingen.)) 

 

 

Bondsafdrachten   

Kantine-inkopen   

Overig/diversen   

Totaal    
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31. Wat was in 2020 het resultaat op de jaarrekening van uw vereniging?  

 

❑ Positief 

❑ Geen noemenswaardig verlies of winst 

❑ Negatief 

❑ Weet ik niet 

 

Indien bij vraag 31 optie 3 negatief: 

32. Wat heeft uw vereniging gedaan om het negatief resultaat zo beperkt mogelijk 

te houden en (eventueel aanwezige) financiële reserves niet aan te hoeven 

spreken?  

Meer antwoorden mogelijk 

 
❑ Afsluiten lening 

❑ Fundraising, financiële acties 

❑ Anders, namelijk…………………….. 

❑ Niets 

❑ Weet ik niet 

 

Een deel van de sportverenigingen heeft hun financiële reserves aan moeten spreken om de tekorten op de 

jaarrekening op te vangen. Daarmee wordt ingeteerd op de financiële buffers en het eigen vermogen. Om 

meer zicht te krijgen op die ontwikkeling en de ernst van de situatie, willen we graag inzicht verkrijgen in 

de stand van het eigen vermogen bij verenigingen. 

 

33. Wat was de stand van het eigen vermogen op 1 januari 2020 en wat is de stand 

van het eigen vermogen op 1 januari 2021?  

Als u niet over exacte bedragen beschikt, geef dan een zo goed mogelijke schatting. Afronden op hele 

euro’s.       

 

 1-1- 2020 1-1- 2021 

Eigen vermogen vereniging   

 

❑ Weet ik niet 

 

34. Ruimte voor toelichting  

 

………………………………………………………………………………… 

 

35. Hoe wilt uw vereniging het eigen vermogen in 2021 verbeteren?  

Meer antwoorden mogelijk 

 

❑ Niet nodig, het eigen vermogen van de vereniging is toereikend  

❑ Ledenwerving 

❑ Verhoging contributies 

❑ Verhoging lesgelden 

❑ Financiële actie(s) 

❑ Bezuinigen op uitgaven 

❑ -Steunmaatregelen overheid 

❑ Anders, namelijk…………………………………. 

❑ Weet ik niet    
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De Rijksoverheid, gemeenten en sportbonden hebben verschillende financiële steunmaatregelen 

ingevoerd.  

 

36. Welke financiële steunmaatregelen van de Rijksoverheid of gemeente heeft uw 

vereniging aangevraagd of wilt u aanvragen? Meer antwoorden mogelijk 

 
❑  NOW 1(Tijdelijke Noodmaatregelen Overbrugging voor Werkgelegenheid) 

❑ NOW 2 (Tijdelijke Noodmaatregelen Overbrugging voor Werkgelegenheid) 

❑ NOW 3.1 (Tijdelijke Noodmaatregelen Overbrugging voor Werkgelegenheid) 

❑ NOW 3.2 (Tijdelijke Noodmaatregelen Overbrugging voor Werkgelegenheid) 

❑  TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) 

❑ TVL 1 (Tegemoetkoming Vaste Lasten) 

❑ TVL Q4 2020 (Tegemoetkoming Vaste Lasten) 

❑ TVL Q1 2021 (Tegemoetkoming Vaste Lasten) 

❑  Kwijtschelding van (een deel van) de huur in 2020 (o.a. TVS) 

❑ TASO (tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19) 

❑ Garantie- en kredietregelingen  

❑ Uitstel van belasting345 

❑ Anders, namelijk: ……………………. 

❑ Geen enkele  

Volgende vraag indien bij vorige vraag geen enkele is aangevinkt 

37. Waarom heeft uw vereniging geen financiële steun van de 

Rijksoverheid/gemeente aangevraagd?  

 

❑ We kwamen niet in aanmerking voor de steunmaatregelen 

❑ We waren niet op de hoogte van de ondersteuningsmogelijkheden 

❑ Onduidelijk hoe de steun aangevraagd moest worden 

❑ Geen financiële steun nodig 

❑ Anders namelijk……. 

 

38. In welke mate heeft uw vereniging begrip voor het blijven voldoen van de 

bondsafdrachten in deze coronaperiode?  

 

❑ Ja helemaal 

❑ Enigszins 

❑ Nee 

❑ Mijn bond heeft de verplichting deels of geheel kwijtgescholden 

❑ Weet ik niet 

❑ Niet van toepassing, wij zijn geen lid van een sportbond 

 

39. Kunt u uw antwoord toelichten? 

………………………………………………………………………………………………………. 
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40. Welke tak van sport wordt in de vereniging beoefend? 

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. 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

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 

 

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

sportactiviteiten?  

 

❑ Ja  

 ❑ Nee 

 
 

43. Beschikt de club over een eigen kantine?  

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 

 

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

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

Totaal  leden en donateurs     aantal……. 

 

45. In welk jaar is uw vereniging opgericht? 

Graag het jaartal in 4 cijfers invullen. 

….. 


