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Enquête sportverenigingen n.a.v. corona 
 
Uitslag enquête november 2020 
(na verslaglegging zijn er nog enkele reacties binnengekomen die niet in deze rapportage 
verwerkt zijn) 
 
Voor een visuele weergave (grafiek): 
https://public.spotler.net/nl/report/form/CA4r6fz7c6OWtDyRwbZX62X9IsHyMNJp/138e8229-b705-
4c49-923a-77bb7dcc790e  

 
Respondenten: 84  
 
De gemeente heeft naar aanleiding van de corona maatregelen het protocol ‘Verantwoord Sporten in 
Zaanstad’ opgesteld. Dit protocol houden we voortdurend actueel. Wat vindt u van dit protocol?  
 
Protocol duidelijk? 
64: duidelijk 
9: niet duidelijk 
 
Protocol uitvoerbaar? 
65: uitvoerbaar 
6: niet uitvoerbaar 
 
Deelgenomen webinar? 
27: ja 
47: nee 
 
Tevreden over webinar?  
25: ja 
2: nee 
 
Zorgen over de vereniging? 
39: weinig zorgen. Zien o.a. minder contact met de leden, minder sponsoren.  
40: ernstige zorgen. Zien o.a. minder vrijwilligers, minder inkomsten, minder sponsoren 
2 geen  
 
Ontwikkeling vereniging tussen sept 19 en sept 20: 
23: aantal leden gelijk gebleven 
14: toegenomen 
33: afgenomen 
 
In welke mate voert u nog steeds dagelijks onderhoud uit aan de velden c.q. banen? 
Gedeeltelijk 42 
Volledig 42 
50/50 (gelijk verdeeld onder de respondenten die veldonderhoud doen) 
 
Heeft uw vereniging naar aanleiding van de coronacrisis ander sportaanbod, andere activiteiten of 
andere lidmaatschapsvormen georganiseerd? (meer antwoorden mogelijk) 
27: nee 
14: digitaal aanbod 
12: sportaanbod in openbare ruimte of op buitensportaccommodatie georganiseerd 
7: digitaal en sportaanbod in openbare ruimte of op buitensportaccommodatie georganiseerd 
10: alternatieve lidmaatschapsvormen/contributievorm/aangepaste trainingsvorm 
 
Welke inkomsten zijn dit kalenderjaar (2020) voor uw vereniging teruggelopen, of welke inkomsten 
zullen volgens u gaan teruglopen? 
44: kantine verkoop 
42: contributie 
31: sponsering/reclameborden 
14: verhuur accommodatie     >>>>>>>>> 
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6: les/cursusgelden 
4: geen         
2: weet niet 
2: subsidies 
1: geen toernooien organiseren 
1: speelgelden                                                                                        
 
Op welke uitgaven heeft uw vereniging dit kalenderjaar (2020) bespaard/bezuinigd of gaat u 
besparen/bezuinigen? (meerdere antwoorden mogelijk) 
30: kantine inkopen 
22: energielasten 
14: sport- en spelmateriaal 
14: vrijwilligersvergoeding 
14: huur accommodatie 
13: accommodatie 
11: geen 
11: personeelskosten 
4: bondsafdrachten 
1: wedstrijdkosten 
1: weet niet 
 
Verwacht u dit jaar een tekort op de jaarrekening van uw vereniging? 
33: ja 
18: nee 
14: weet niet 
1: wellicht quitte 
 
Welke financiële steunmaatregelen van de overheid en sportbond heeft uw vereniging tot 15 oktober 
2020 aangevraagd/ontvangen? 
20: geen enkele 
4: BNG lening 
22: kwijtschelding (deel) huur 
19: TASO 
11: TOGS 
9: NOW 1 
8: NOW 2 
9: TVL 
1: COTAS 
 
 

 
Uitslag enquête april 2020 
 
Voor een visuele weergave (grafiek): 
https://public.spotler.net/nl/report/form/CA4r6fz7c6OWtDyRwbZX62X9IsHyMNJp/f43166f1-3870-
4169-89ab-ece7f7b617f4  
 
Respondenten: 88 
Grote lijnen uitslag enquête sportverenigingen corona 
 
Hoe staat uw vereniging er financieel voor? 
55: komende maanden redden we, daarna wordt het lastig 
26: voor komende half jaar verwachten we geen problemen 
 
Waar verwacht u de grootste problemen of waar zou u ondersteuning bij willen hebben? 
37: financieel 
4: geen hulp 
7: geen idee 
2: niet te overzien 
6: geen contributie betalen of contributie terug willen    >>>>>>>> 
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1: niet bij stil gestaan 
 
Wat biedt u aan naar leden? 
15: online vorm van bewegen 
6: contributie terug 
38: geen aanbieding 
 
Is er een terugloop van het aantal leden? 
27: nee, en verwachten we niet 
31: nog niet, verwachten we wel 
8: ja 
 
Terugloop sponsoren? 
25: nee, en verwachten we niet 
34: nog niet, verwachten wel 
5: ja 
13 wil contact 
 


