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Onderzoeksopzet.
Om een goed beeld te krijgen van de problemen die de verenigingen ervaren en verwachten naar
aanleiding van de coronacrisis hebben wij een enquête afgenomen bij 62 sportverenigingen in
Eindhoven. Het betreft een brede steekproef waarin de meeste sporten vertegenwoordigd zijn,
waaronder: turnen, basketbal, zwemmen, atletiek, voetbal, korfbal, hockey, schaatsen en diverse
studenten sportverenigingen. De enquête (zie bijlage 1) is digitaal afgenomen a.d.h.v. een aantal
vooraf geformuleerd vragen.
Het algemene beeld.
De sportverenigingen geven aan dat hun inkomsten gemiddeld afnemen met 20-35%.
Sportverenigingen ervaren problemen met het innen van contributie en het mislopen van sponsoren horeca inkomsten en vrezen dat die problemen in het aankomende seizoen verder zullen
toenemen. Daarnaast worden er inkomsten misgelopen nu bepaalde (sport)evenementen geen
doorgang kunnen vinden. Afhankelijk van het soort en de omvang van de vereniging gaat het, voor
dit seizoen, om bedragen variërend van 10.000 tot 80.000 euro bij de amateursport en tot 350.000
euro bij de semi-professionals. Dit alles terwijl de meeste vaste lasten doorlopen. De meeste
verenigingen hebben geen personeel in dienst en de vaste lasten bestaan hoofdzakelijk uit huur van
accommodaties welke gehuurd worden van de gemeente Eindhoven. De ijssportverenigingen huren
bij Sportfondsen, welke op haar beurt weer huurt van de gemeente Eindhoven. Daarnaast betalen de
meeste verenigingen een substantiële bijdrage aan sportkoepels.
Kortetermijnoplossing.
Veel verenigingen vragen om opschorting/kwijtschelding van de huur die zij betalen aan gemeente
Eindhoven. Er wordt hierbij aangegeven dat het als uiterst vreemd ervaren wordt dat er huur betaald
moet worden voor een accommodatie die niet gebruikt mag worden op last van de overheid.
Middellange- en langetermijnoplossing.
Veel verenigingen maken zich zorgen over de impact die de coronacrisis op hun vereniging gaat
hebben in de toekomst. Het gaat dan om zaken zoals: verwachte terugloop in leden, het niveau van
acteren van topteams wat in gevaar komt en verslechterende liquiditeit waardoor bepaalde
noodzakelijke investeringen (bijvoorbeeld in materiaal) niet gedaan kunnen worden. Er wordt
nadrukkelijk hulp gevraagd aan de gemeente Eindhoven.
Aanvullende opmerkingen.
Daarnaast wordt aangegeven dat niet alle verenigingen aanspraak kunnen maken op de 4.000 euro
compensatieregeling vanuit het rijk en geven verenigingen aan (die dat wel kunnen) dat het bedrag
totaal niet toereikend is voor het verwachte verlies. Daarnaast merken sommige verenigingen nu al
dat er leden opzeggen danwel dat leden de contributie niet willen betalen omdat er niet geleverd
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wordt door de verenigingen. De oproep vanuit het rijk aan de burgers om vooral de contributie van
de sportverenigingen te blijven betalen heeft dus niet het beoogde effect waardoor de inkomsten
van de verenigingen onder druk staat. Uiteraard kunnen wij niet in de toekomst kijken en zal moeten
blijken hoeveel leden hun contributie niet willen of kunnen betalen en hun lidmaatschap
daadwerkelijk opzeggen, maar de eerste signalen zijn niet hoopgevend.
Conclusies vanuit het onderzoek.
De verwachte financiële impact van de coronacrisis op de Eindhovense sportverenigingen is groot.
Sommige sportverenigingen geven aan binnen nu en 3 maanden niet meer aan hun
betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Het gaat hier over verenigingen uit verschillende
sportdisciplines. Het is dus niet zo dat één sporttak oververtegenwoordigd is binnen deze groep.
Daarnaast is de verwachte impact, ook voor de sportverenigingen die niet direct in nood terecht
komen door de coronacrisis, op midden en lange termijn groot. Het gaat dan vooral om zaken als:
verwachte terugloop in leden, het niveau van acteren van topteams wat in gevaar komt en
verslechterende liquiditeit waardoor bepaalde noodzakelijke investeringen (bijvoorbeeld in
materiaal) niet gedaan kunnen worden.

Aanbevelingen ESR aan het college van B&W.
De Eindhovense sportverenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie en willen c.q.
moeten deze ook na de crisis voortzetten. Mede naar aanleiding van de uitkomsten van dit
onderzoek heeft de ESR de gemeente Eindhoven nadrukkelijk om hulp gevraagd. Hoewel de
gemeente Eindhoven de huur voor de meeste verenigingen opgeschort heeft, hebben wij gevraagd
om afstel/kwijtschelding van de huur voor de duur van de maatregelen omdat de sportverenigingen
in die periode geen gebruik mogen maken van de accommodaties en daardoor ook niet kunnen
leveren aan hun leden. Daarnaast hebben wij aan de gemeente Eindhoven gevraagd om maatregelen
die voorkomen dat de komende 1,5 jaar gezonde verenigingen deze crisis niet overleven.
Sport verbindt, zorgt voor maatschappelijke cohesie en draagt bij aan een gezond en actief
leven! Aspecten die nu, meer dan ooit, van belang zijn.

BIJLAGE 1

Onderzoek naar de impact van de coronacrisis op sportverenigingen in Eindhoven
Het coronavirus heeft Eindhoven, heel Nederland en de rest van de wereld in zijn greep. De gevolgen
zijn ingrijpend. Allereerst natuurlijk voor de gezondheid van de getroffen mensen en hun dierbaren.
Maar de maatregelen die worden genomen om het virus te bestrijden, raken alle sectoren. De sport
vormt hierin geen uitzondering. Alle binnen- en buitensportaccommodaties in Eindhoven zijn
gesloten, competities zijn stilgelegd en er vinden – in ieder geval tot 1 juni a.s. – geen
sportevenementen plaats.
Ook de vele Eindhovense sportverenigingen ervaren hiervan de gevolgen. Bijvoorbeeld omdat hun
inkomsten teruglopen, terwijl hun kosten grotendeels doorlopen. De gemeente Eindhoven wil graag
in beeld brengen hoe de coronacrisis sportverenigingen raakt. Daarom vragen wij u – Eindhovense
sportverenigingen – om een vragenlijst in te vullen.
Wat doen wij met de gegevens die u invult?
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De uitkomsten gebruiken we om te inventariseren welke knelpunten er zijn en of (verdere)
maatregelen* gericht op de sport nodig zijn. Hierover gaan we ook in gesprek met de Eindhovense
Sportraad. De overkoepelende uitkomsten zullen in de komende weken worden gedeeld via de
website van Eindhoven Sport.
De informatie die u invoert, wordt door ons vertrouwelijk behandeld en niet op het niveau van
individuele verenigingen met derden gedeeld. Als u dat wenst, kunt u ervoor kiezen om uw
antwoorden anoniem in te vullen. In dat gevalt vult u geen antwoord in bij de vraag wat de naam van
uw sportvereniging is en laat u geen contactgegevens achter.
De vragenlijst bestaat uit maximaal 21 vragen. Het kost u ongeveer 10 minuten om deze in te vullen.
Hartelijk dank voor uw medewerking!
* De eerste landelijke en lokale maatregelen zijn inmiddels bekend gemaakt. Zo werd op 26 maart
2020 duidelijk dat ook sportverenigingen en veel andere sportaanbieders een beroep kunnen doen op
het noodloket van het ministerie van Economische Zaken voor een eenmalige tegemoetkoming van
€4.000. Het Eindhovense gemeentebestuur heeft besloten om voorlopig de facturen voor huur (onder
andere van sportfaciliteiten) zo laat mogelijk te versturen en geen aanmaningen en incassotrajecten
te starten.

*** Let op! *** Bent u geen Eindhovense sportvereniging, maar wel actief op het gebied van sport
en bewegen in Eindhoven en wilt u iets delen met de gemeente over de gevolgen van de Coronacrisis? Vult u dan ‘Nee’ in bij de eerste vraag. U krijgt vervolgens de gelegenheid om uw input te
delen.

Algemeen
Bent u een Eindhovense sportvereniging?*
 Ja
 Nee
Wat is de naam van uw sportvereniging?
_____________________________________
Welke sport(en) biedt uw vereniging aan?
_____________________________________
Van welke soort accommodatie(s) maakt uw vereniging gebruik?* (meerdere antwoorden mogelijk)
 Binnensportaccommodatie (bijvoorbeeld een gymlokaal of sporthal)
 Buitensportaccommodatie (bijvoorbeeld een sportveld of atletiekbaan)
 Zwembad
 Openbare ruimte
 Een andere accommodatie
Hoeveel leden heeft uw vereniging?*
 Minder dan 100 leden
 Tussen de 100 en 250 leden
 Tussen de 250 en 500 leden
 Meer dan 500 leden
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Hoeveel zorgen maakt u zich over de gevolgen van de coronacrisis voor uw sportorganisatie in de
rest van het lopende sportseizoen (2019-2020)?*
 Geen zorgen
 Een beetje zorgen
 Behoorlijk zorgen
 Ernstige zorgen
Hieronder kunt u hier uw zorgen nader toelichten.
_____________________________________
Hoeveel zorgen maakt u zich over de gevolgen van de coronacrisis voor uw sportorganisatie in het
komende sportseizoen (2020-2021)?*
 Geen zorgen
 Een beetje zorgen
 Behoorlijk zorgen
 Ernstige zorgen
Hieronder kunt u hier uw zorgen nader toelichten.
_____________________________________
De afgelopen periode zijn er al diverse maatregelen getroffen, zowel landelijk als lokaal, om de
gevolgen van de coronacrisis voor sportverenigingen te bestrijden. Zo kunnen ook
sportverenigingen een beroep kunnen doen op het noodloket van het ministerie van Economische
Zaken voor een eenmalige tegemoetkoming van €4.000. En heeft het Eindhovense
gemeentebestuur besloten om voorlopig de facturen voor huur (onder andere van
sportfaciliteiten) zo laat mogelijk te versturen en geen aanmaningen en incassotrajecten te starten.
Bij welke extra financiële maatregelen van de gemeente, sportbond of andere organisaties zou uw
vereniging de komende periode gebaat zijn?
_____________________________________
Bij welke extra niet-financiële maatregelen van de gemeente, sportbond of andere organisaties
zou uw vereniging de komende periode gebaat zijn?
_____________________________________
Financiële impact
Bij welke bronnen van inkomsten ziet u of verwacht u per direct of in de nabije toekomst een
afname?* (meerdere antwoorden mogelijk)
 Contributies
 Horeca-inkomsten
 Sponsorinkomsten
 Anders, namelijk: _____
 Ik zie en verwacht geen noemenswaardige afname van inkomsten
Hoe verhoudt de grootte van afname van inkomsten die u ziet/verwacht zich tot uw totale
jaarbegroting? Gaat het om:
 Minder dan 5%
 5 tot 10%
 10 tot 20%
 20 tot 35%
 35 tot 50%
 Meer dan 50%
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Als de huidige situatie aanhoudt, binnen welke termijn verwacht u dan niet meer aan uw lopende
verplichtingen te kunnen voldoen?
 Ik kan nu al niet meer aan mijn verplichtingen voldoen
 Volgende maand
 Ergens in de komende drie maanden
 Na de komende drie maanden
 Ik verwacht aan mijn verplichtingen te kunnen blijven voldoen
Is uw vereniging van plan om de contributie voor leden op te schorten, zolang de
sportaccommodaties gesloten zijn?
 Ja, voor alle leden
 Ja, voor een gedeelte van onze leden
 Nee, niet gedurende het lopende seizoen (2019-2020)
 Nee
 Weet ik niet
Personeel/vrijwilligers
Hoeveel betaalde krachten heeft uw vereniging op dit moment (mensen die werken op basis van
een vast of flexibel contract, ZZP’ers, etc.)?
_____________________________________
Gaat u arbeidstijdverkorting voor hen aanvragen of heeft u dat al gedaan?
 Ja, voor alle betaalde krachten
 Ja, voor sommige betaalde krachten
 Nee
 Misschien
Hoeveel personen ontvangen via uw organisatie een vrijwilligersvergoeding?
_____________________________________
Zet u de uitkering hiervan tijdelijk stop of bent u voornemens dat te doen?
 Ja, voor alle vrijwilligers die een vergoeding ontvangen
 Ja, voor sommige vrijwilligers die een vergoeding ontvangen
 Nee
 Misschien
Afsluiting
Mag de gemeente Eindhoven u benaderen voor een nadere toelichting? Indien ja, graag hier uw
contactgegevens achterlaten.
_____________________________________
Als u naar aanleiding van deze vragenlijst nog aanvullende informatie met ons wilt delen, kunt u
dit hieronder doen.
_____________________________________
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