
*Z06CCD91874*  

  
Raad van de gemeente Beverwijk / Gemeenteraad 
Postbus 450 
1940 AL  BEVERWIJK 

documentnummer team Beverwijk 
UIT-20-49427 / Z-20-69328 Sociaal beleid 

 
12 mei 2020 

uw kenmerk/uw brief van behandeld door verzonden 
 Niels Veen 13 mei 2020 

onderwerp 
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Geachte raadsleden, 
 
Zoals toegezegd in de beantwoording van de Artikel 41 RvO vragen van de fractie 
VRIJ! en in de raadscommissie van 9 april 2020, presenteren wij u de resultaten van 
de QuickScan sport.  
 
Het doel van de QuickScan sport in beeld te krijgen van de impact die de 
maatregelen om het coronavirus in het dammen heeft op de sportsector in Beverwijk 
en Wijk aan Zee. 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Beverwijk, 
de gemeentesecretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
drs. E.R. Loenen drs. M.E. Smit 
 
 
Bijlage(n): QuickScan sport (INT-20-55557). 
 



Analyse QuickScan sport  
Documentnummer INT-20-55557 
 
Inleiding  
De maatregelen om het Coronavirus in te dammen zijn niet voorbij getrokken aan de 
sportwereld. De schrik zat er bij veel verenigingen en sportondernemers goed in toen het 
sportseizoen op 12 maart abrupt werd afgebroken en alle sportaccommodaties op slot 
gingen. Wat te doen met de inning van contributie? Kantine-inkomsten zag men verdampen. 
Juist in een periode waarin een club het vooral moet verdienen. Daar tegenover staat dat de 
kosten voor onder andere de huur van de sportaccommodaties, de rekeningen voor het gas, 
water en licht wel betaald moeten worden. Vele signalen van verengingen kwamen via 
allerlei kanalen binnen. Om een goed eerste beeld te krijgen van de impact op de sportsector 
in Beverwijk en Wijk aan Zee zijn we gestart met een QuickScan. De QuickScan is uitgezet 
onder alle bij ons bekende sportvereniging en sportondernemers. We wilden onder andere 
weten of en wanneer de verenigingen in de problemen komen, waar die problemen dan 
ontstaan en welk behoefte aan ondersteuning er bij de verenigingen/sportaanbieders is.  
 
Analyse  
In totaal is de QuickScan door 43 (van de 67 benaderde) verenigingen/sportaanbieders 
ingevuld. Deze partijen, van groot tot klein, vertegenwoordigen vrijwel alle takken van sport. 
Uiteenlopend van handboogschieten, voetbal, Tai Chi, tennis tot aan sjoelen en zwemmen. 
Ruim 70% van de in gevulde QuickScans is afkomstig van een sportvereniging. Een kleine 
30% is ingevuld verdeeld door stichtingen, eenmanszaken en ondernemingen met 
werknemers.  
 
De meeste respondenten maken zich behoorlijk tot ernstige zorgen (64%) over de gevolgen 
van de coronacrisis voor de vereniging. Vooral wanneer de sport voor een langere periode 
op slot blijft. Geen van de verenigingen geeft aan per direct in de problemen te komen. De 
grootste groep (42%) verwacht dat die problemen wel ontstaan wanneer de situatie langer 
dan drie maanden gaat duren. 
De grootste zorgen hebben betrekking op de financiële positie. Het wegvallen van 
contributie, horeca en sponsorinkomsten ziet men als grootste risico. De mate van verlies 
van inkomsten ten opzichte van de begroting is zeer uiteenlopend. De meeste 
sportorganisaties verwachten in de nabij toekomst 5-20% van hun inkomsten mis te lopen. 
Voor ruime 10% van de sportorganisaties is deze afname meer dan 50% van de 
jaarbegroting. Behalve financiële zorgen, heeft men ook zorgen over de leden die de 
beweging missen en dit nodig hebben, als ook het sociale contact dat wordt beperkt.  
 

 
 
Figuur 1.1 Verwachte afname inkomsten sportorganisaties 

Behoefte  
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De sportorganisaties geven aan vooral behoefte te hebben aan financiële ondersteuning 
omdat de lasten als huur en gas, water en licht doorgaan, zonder dat hier een tegenprestatie 
tegenover staat.  
 
Een aantal sportorganisatie maakt (al) wel gebruik van mogelijkheden die er zijn zoals de 
arbeidstijdverkorting en de tijdelijke stopzetting van de vrijwilligersvergoeding. Vrijwel alle 
sportorganisaties die een vrijwilligersvergoeding hanteren zetten dit (tijdelijk) stop.  
 
Enkele tips die de sportorganisaties elkaar geven zijn: 

- Energiebesparing door het gas omlaag te draaien en de vriezers uit te zetten  
- Digitaal iets aanbieden aan de leden om het contact te behouden 
- In overleg treden met verhurende partijen om uitstel of kwijtschelding van betaling 
- Doorgaan in normaal niet actieve periode (bijv. zomer)  

 
Conclusie  
Zoals uit de analyse naar voren komt, verwachten de meeste sportorganisaties aan hun 
verplichtingen te kunnen voldoen. Men verwacht in de problemen te komen wanneer de 
sport langer dan drie maande op slot gaat. Het mislopen van inkomsten uit contributie, 
kantine en sponsoren ziet men daarbij als grootste risico. Met de hieronder opgesomde 
ondersteuningsmaatregelen wordt in ieder geval voor een deel voorzien in de behoefte van 
financiële ondersteuning.  
 
Huidige ondersteuningsmaatregelen  

• Eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro (Tegemoetkoming Ondernemers 
Getroffen Sectoren) 

• Aanvragen arbeidstijdverkorting (voor trainers of ander personeel in dienst van de 
vereniging) 

• Compensatie van huurpenningen voor de maanden maart, april en mei via een SPUK 
uitkering aan de gemeente (voor sportverenigingen die een accommodatie huren via 
de stichting sportaccommodaties Beverwijk) 

• Regeling voor amateursportverenigingen met eigen accommodatie van 2.500 euro 
 
De landelijke compensatieregelingen geven voor een deel invulling aan behoefte van de 
sportverenigingen/ aanbieders om financiële compensatie. 
De versoepeling van de maatregelen waardoor de sport voor jeugd en volwassenen weer op 
gestart kan worden biedt perspectief voor het behoudt van leden 
 
Aanbevelingen  
-Blijf met de sportorganisaties in contact. Houd de mogelijkheid tot maatwerk open. De 
meeste sportverenigingen die de QuickScan hebben ingevuld geven aan niet direct in de 
problemen te komen. We weten alleen niet wat de uitwerking van de maatregelen voor de 
sportverenigingen zullen zijn op de langere termijn. Hoe gaan verenigingen om met de 1.5 
meter maatschappij. Welk activiteiten kan men nog uitvoeren? Lopen leden weg? Blijven 
sponsoren de club trouw? En wat betekent die 1.5 meter maatregel voor de inkomsten van 
de kantine.  
 
-Uitstel van betaling van OZB en gemeentelijke belastingen tot 1 september omdat in 
augustus de contributies geint worden.  
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