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Sport is essentieel voor een energieke en gezonde samenleving. Er kan op een 
veilige manier al meer dan nu mag. 
 
NOC*NSF roept het kabinet op tot ruimte voor maatwerk en differentiatie. 

 

Noot: Bij het opstellen van deze notitie is nog niet bekend welke (versoepeling van de) maatregelen het 
kabinet zal aankondigen in de persconferentie van 19 mei 2020 of hoe het economische noodpakket 2.0 is 
vormgegeven. 

Nederland is in de volgende fase van de coronacrisis terecht gekomen. Stap voor stap worden sectoren 
weer voorzichtig opgestart. Op basis van de richtlijnen van het RIVM heeft ook de sportsector 
gedetailleerde protocollen opgesteld om de sport op een zo veilig mogelijke manier weer op te laten 
starten. Dat dit op een verantwoorde manier goed werkt laten de vele buitensportaanbieders de 
afgelopen weken al zien. Om ook de rest van de sector zo snel mogelijk weer in beweging te krijgen 
heeft NOC*NSF het sector opstartplan Verantwoord sporten in tijden van crisis opgesteld, samen met de 
gezamenlijke sportbonden, het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) en de VSG. (zie 
bijlage). Dit plan, dat in overleg met diverse experts op het gebied van volksgezondheid uit binnen- en 
buitenland tot stand is gekomen, laat zien hoe heel Nederland weer zo snel mogelijk op een veilige en 
gezonde manier in beweging kan komen. 

Echter, de routekaart voor het volledig opstarten van de samenleving zoals die door het kabinet is 
gepresenteerd doet wat ons betreft onvoldoende recht aan de kracht en mogelijkheden van de 
sportsector. Juist nu het zo van belang is dat mensen via sport fit blijven en hun weerstand op peil 
houden, staan nog steeds grote delen van de sector langs de zijlijn omdat de generieke maatregelen 
van het kabinet voor hen niet goed uitwerken. Maatregelen die in veel gevallen ook nog eens voor (een 
gevoel van) ongelijkheid zorgen welke maar lastig uit te leggen is. Waarom kunnen kinderen tot 12 wel 
met hun klas binnen gymmen, maar kunnen dezelfde kinderen ’s middags niet in dezelfde gymzaal met 
hun leeftijdsgenootjes turnen of volleyballen, zelfs als experts aangeven dat het besmettingsrisico 
hiermee niet toeneemt? Bovendien worden veel sportaanbieders die al wel weer operationeel mogen 
zijn geconfronteerd met knelpunten die het op een goede manier uitvoeren van hun activiteiten 
welhaast onmogelijk maken. Wij vragen het kabinet daarom om met de sportsector te kijken naar 
wat er wél kan. In aanvulling op generieke maatregelen zou er in deze fase ruimte voor 
differentiatie en maatwerk moeten zijn. Wij zijn van mening dat er veel meer mogelijk is binnen de 
geldende richtlijnen van het RIVM dan dat nu wordt toegestaan, zonder het risico op besmetting 
onverantwoord te laten toenemen. Met gezond verstand en vertrouwen in de professionals en 
vrijwilligers in de sportsector. 

Meer ruimte voor differentiatie en maatwerk biedt vele voordelen. Het maakt dat de maatschappij 
weer volop de kracht van sport kan benutten. Fitheid en weerstand, maar ook het sociale en mentale 
aspect is (juist) in tijd van crisis van onschatbare waarde. Daarnaast zorgt het verder opstarten van de 
sector ervoor dat het eenvoudiger wordt de bestaande infrastructuur in stand te houden. De behoefte 
vanuit de sector voor compensatie vanuit het Rijk wordt minder, dit zijn communicerende vaten. 
Immers, meer activiteiten betekent ook weer meer inkomsten. De sportsector is er klaar voor.  

In deze notitie schetsen wij u de belangrijkste knelpunten waar in de sector nu tegenaan wordt 
gelopen en waar versoepeling van de maatregelen volgens ons op zijn plaats zou zijn. Daarnaast 
schetsen we het actuele beeld omtrent behoefte aan compensatie en onderdelen van de sector die nu 
nog tussen wal en schip vallen.   

 



Knelpunten 

Binnensport 
Zoals ook uit de enquête onder sportverenigingen, uitgevoerd door het Mulier Instituut, blijkt maken 
verenigingen zich grote zorgen over de toekomst als hun activiteiten niet snel weer opgestart kunnen 
worden. Trainingen moeten gemiddeld 4 weken voor de start van de competitie gestart worden. Wij 
pleiten daarom voor een gefaseerde opstart van de binnensport, eerder dan 1 september. Zodat 
competities ook daadwerkelijk op 1 september gestart kunnen worden. Later starten heeft 
verregaande consequenties voor een aantal sporten. Met matig intensief bewegen, adequate 
registratie, hygiëne- en afstandsmaatregelen. Daarbij zou voorrang moeten worden verleend aan 
kinderen in de basisschoolleeftijd en talenten om daarna te worden uitgebreid naar 
middelbare scholieren. Onderzoek in diverse landen heeft inmiddels aangetoond dat de rol van 
kinderen in deze leeftijdsgroep bij de verspreiding van het virus marginaal is. 
Daarnaast zijn er diverse sporten die weliswaar binnen, of van binnen naar buiten, plaatsvinden maar 
waar welbeschouwd geen extra risico’s op virusverspreiding zijn ten opzichte van de buitensport. Zo 
vinden bijvoorbeeld schietsport en handboogsport altijd al onder streng gecontroleerde en 
gereguleerde omstandigheden plaats. Ook dit soort sporten zouden meer ruimte moeten kunnen 
krijgen voor het opstarten van de activiteiten. 

Sportkantines 
Hoewel er in de maatregelen groot verschil is tussen het regime voor de horeca en dat voor 
sportkantines, is in de praktijk het verschil behoorlijk diffuus. Sportgerelateerde horeca is er in vele 
vormen variërend van de traditionele door vrijwilligers gerunde sportkantine tot volledige restaurants 
gevestigd op sportparken. Daarnaast vindt je in het stadscentrum vele snooker- en poolcentra die wals 
sportaccommodatie staan geregistreerd en ook alle kenmerken van de reguliere horeca kennen. De 
horeca mag vanaf 1 juni beperkt open. Wij zijn van mening dat het geen verschil zou moeten uitmaken 
waar een horeca gelegenheid staat, door wie het wordt gerund en of het nu als horecagelegenheid of 
sportaccommodatie staat geregistreerd. Graag zouden wij daarom hetzelfde regime hanteren voor 
alle horecavoorzieningen, ook bij sportverenigingen, zodat deze vanaf 1 juni onder de geldende 
voorwaarden open kunnen. Dit is gunstig voor de sociale samenhang en de inkomsten van de 
betreffende sportvereniging. Bovendien draagt het bij aan spreiding van het sportende horecapubliek. 
En kunnen de buitenportverenigingen deze inkomsten gebruiken om de kosten te dekken die zij nu 
moeten maken om hun sportaanbod te realiseren.  

Horecasporten 
In het verlengde van bovenstaande gaan wij er vanuit dat, zodra de horeca op 1 juni weer haar deuren 
opent, sporten die traditioneel in de horeca plaatsvinden, waaronder biljart, darts, bowling, binnen de 
geldende regels voor de horeca ook weer kunnen starten.  

Sport binnen 1,5 meter 
Voor veel sporten doet de afstandsmaatregel op meer dan 1,5 meter afstand sporten afbreuk aan de 
sport (o.a. hockey, voetbal, rugby) of maakt het zelfs onmogelijk (bijvoorbeeld vechtsport, watersport, 
meermansboten). Soms gaat het dan slechts om enkele centimeters binnen de 1,5 meter (roeien) en 
bovendien gaat het veelal om vaste (kleine) groepen of duo’s (zoals bij dansen). Wij pleiten voor deze 
sporten voor een gefaseerde versoepeling, inclusief regels voor registratie, triage en vaste 
groepen.  

Zomercompetities 
Voor diverse sporten ligt het zwaartepunt van de (competitie)activiteiten welhaast volledig in de 
zomer. Base- en softbal, cricket en het outdoor handboogschieten om wat voorbeelden te noemen. Het 
niet doorgaan van deze competities heeft grote (financiële) impact voor de betrokken verenigingen en 
bonden. Wij pleiten ervoor om op basis van de reeds opgestelde protocollen deze sporten 
ruimte te geven hun activiteiten in de zomer weer op te starten. 

Wedstrijdsport, topcompetities en evenementen 
Graag zouden we ook de overige wedstrijdsport met een aantal experimenten weer opstarten. Het gaat 
hierbij om (top)wedstrijden die van nature buiten en op meer dan 1,5 meter plaatsvinden (o.a. Golf en 



Tennis) en buitensporten die van nature geen 1,5 meter afstand kunnen houden (o.a. Honkbal, Hockey, 
Voetbal). Door experimenten kunnen we ervaring opdoen met het veilig organiseren hiervan zodat we 
na 1 september weer op grotere schaal wedstrijden kunnen laten plaatsvinden op alle niveaus. Wij 
vragen het kabinet om ruimte voor deze experimenten. 

Aangepast sport / Gehandicaptensport 
Bij diverse vormen van gehandicaptensport / aangepaste sport is het niet mogelijk voor trainers of 
begeleiders om de 1,5 meter afstand continu te handhaven. Ook hier gaat het over het algemeen om 
vaste begeleiders / trainers / instructeurs (bijvoorbeeld bij blindensport). Het is bijzonder wrang voor 
de sporters die hierdoor geraakt worden dat zij, ondanks verschillende versoepelingen, alsnog langs de 
zijlijn moeten blijven staan. Wij pleiten ervoor om de groep begeleiders / trainers / instructeurs 
van deze sporters aan te merken als uitoefenaars van contactberoepen waardoor met 
toepassing van de juiste protocollen ook alle aangepaste sport / gehandicaptensport weer 
opgestart kan worden. 

Internationaal perspectief 
Bij de versoepelingen vragen we ook aandacht voor het internationaal perspectief. De verschillen 
tussen Europese landen zijn nu groot en zorgen voor veel vragen in de sport. Waarom mag iets in 
andere land, soms zelfs onze buurlanden wel en hier niet? Een meer gelijke aanpak in de verschillende 
landen, in ieder geval binnen de EU, maakt het eenvoudiger. Wij roepen de minister op om een 
gelijke aanpak voor het opstarten van de sportsector in Europees verband bespreekbaar te 
maken.  

 
Compensatie  

Zoals aangegeven staan de mogelijkheden die de sportsector krijgt om haar activiteiten weer uit te 

voeren in direct verband met de behoefte aan compensatie. Dat betekent dat waar activiteiten ook 

in de komende periode nog niet opgestart mogen worden, de compensatie voor in ieder geval 

de doorlopende vaste kosten passend zou moeten zijn. Dit om ervoor te zorgen dat de waardevolle 

sportinfrastructuur van Nederland in stand blijft. 

Grote sportclubs 
Uit het Mulier onderzoek blijkt dat de brede rijksmaatregelen voor de afgelopen periode met name 
voor grote sportclubs onvoldoende compensatie bieden, helemaal als zij zelf ook eigenaar zijn van de 
sportaccommodaties (ongeveer 3000 sportverenigingen en de fitness- / commerciële sportcentra). 
Wij pleiten voor aanvullende maatregelen voor deze groep sportaanbieders.  

Binnensport 
De buitensport kan weer opstarten en daarmee – in ieder geval ten dele- weer inkomsten genereren. 
Voor de binnensport geldt dit helaas nog niet. Deze lange periode van inactiviteit drukt op alle 
inkomstenstromen en kan grote gevolgen hebben voor de ledenaantallen. Daarom roepen wij de 
minister op om met passende compensatiemaatregelen voor de binnensporten te komen voor 
de periode juni, juli, augustus. 

Evenementen en topcompetities 
Het niet doorgaan van evenementen en het in de komende maanden aangepast organiseren van 
evenementen en competities leidt tot grote financiële schade. Voor veel organisaties is 100% van de 
omzet weggevallen. We pleiten ook voor dit deel van de sector voor passende 
compensatiemaatregelen.   

Sportbonden 
Een eerste survey onder sportbonden levert op dat de acute nood, mede door gebruikmaking van de 
rijksbrede regelingen, in grote lijnen beheersbaar is tot 1 september is maar dat, ondanks stevige 
kostenbesparingen, er een stevige netto schade zal zijn over de periode van het begin van de crisis tot 
1 september. Dit komt onder meer voort uit het niet doorgaan van competities, evenementen & 



opleidingen, ledendalingen en topsport. Een deel hiervan kan door de sport zelf worden gedragen. We 
hebben ook zelf het Corona noodfonds hiervoor ingesteld. Graag blijven we in overleg met de 
rijksoverheid welke compensatie er mogelijk is voor deze specifieke organisaties die de 
backbone vormen van de Nederlandse sportinfrastructuur, ook later in het jaar en in 2021. Dit 
hangt samen met de prognoses van de inkomsten en afdrachten van de NLO in 2020 die weer als 
belangrijke inkomstenbron dienen voor de sportbonden in 2021.  

Topsporters 
Graag vragen wij nogmaals aandacht voor de groep topsporters die geen topsportstatus hebben 
en ook niet in dienst zijn bij een professionele sportorganisatie. Deze groep dreigt tussen wal en 
schip te komen omdat vele van hen (alle) inkomsten zien wegvallen maar niet in aanmerking komen 
voor één van de regelingen uit het economische noodpakket. Ook vragen wij aandacht voor de 
situatie van de CTO’s. Ten aanzien van de CTO’s zouden we graag in overleg gaan met het rijk en de 
betreffende medeoverheden over een plan voor de financiële toekomstbestendigheid van de CTO’s.  

 

Tot slot 

Dit document geeft de belangrijkst, veralgemeniseerde knelpunten weer die er zijn binnen de 
sportsector. Alle individuele sporten worden getroffen en lopen soms tegen hele specifieke knelpunten 
aan. Deze zijn merendeels bekend en opvraagbaar bij NOC*NSF. 

Consortium financiële kennis 
Inmiddels is er onder coördinatie van het Mulier Instituut en het kenniscentrum een consortium 
gestart dat periodiek de netto schade voor de sport zal berekenen. Dit geeft een onafhankelijk en 
objectief beeld van de schade en kan dienen als uitgangspunt voor de gesprekken over compensatie.  

Heeft u nog vragen of behoefte aan extra informatie, aarzel niet om contact met ons op te nemen. 

Erik Lenselink: erik.lenselink@nocnsf.nl – 06 1092 3317 

Ester Helthuis: ester.helthuis@nocnsf.nl – 06 4244 1057 

Theo Neyenhuis: theo.neyenhuis@nocnsf.nl – 06 5756 2356 
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