Factsheet corona maatregelen
Met ingang van 4 november 22.00 uur gelden er nieuwe richtlijnen voor de
samenleving. Ook voor de sportsector zijn er verschillende aanvullende maatregelen.
Raadpleeg onze website voor de noodverordening en algemene richtlijnen vanuit het
RIVM.
Let op: de noodverordening en gemeentelijke bepalingen zijn altijd leidend!
Blijf positief!
Door de verscherpte maatregelen zijn er beperkingen bijgekomen die invloed hebben op de
sport. Groepslessen zijn niet meer toegestaan, zwembaden zijn dicht en in groepsverband
sporten op 1,5 meter afstand mag maar met twee personen. Er is gelukkig ook positief
nieuws! Kinderen t/m 17 jaar kunnen nog altijd hun sport beoefenen zowel individueel als in
groepsverband. Ook mogen volwassenen individueel of in tweetallen blijven sporten.
Binding tussen sportvereniging en hun leden en omgeving
Ondanks dat sportverenigingen hun sport niet volledig kunnen aanbieden en
sommigen zich zorgen maken over hun toekomst, laten ze ook in coronatijd zien dat ze
ontzettend maatschappelijk betrokken kunnen zijn. Er zijn tal van mooie initiatieven hoe
sportverenigingen betrokken blijven bij hun leden en omgeving:
• Een hockeyvereniging laat jeugd attentie sturen naar oudere leden;
• Er is extra aandacht voor leden via een kaartje en nieuwsbrief;
• Leden maken van mondmaskers voor de eigen vereniging;
• Er is ondersteuning van de kantine ook als deuren gesloten blijven;
Laat je inspireren!
De KNVB biedt, voor zowel de jeugd als de senioren, leuke varianten aan om toch actief te
blijven. Zo zijn er veel verenigingen die in het weekend activiteiten aan jeugdleden aanbieden,
zoals toernooien, clinics of Goal Master. Kost het organiseren van een toernooi te veel tijd?
Met VoetLab maakt de KNVB het een stuk eenvoudiger! Ook de 18 Days Challenge kan
worden ingezet om betrokkenheid binnen het team te stimuleren. Voor meer tips check de
website van de KNVB.
Veel verenigingen delen hun alternatieve trainingen. Zo sporen ze ook anderen aan om
creatief te zijn in hun aanbod. Verschillende voorbeelden, voor zowel jeugd als senioren, zijn
terug te vinden op deze website.

Ook voor de senioren zijn er mogelijkheden om alternatief te trainen. Trainingen zonder
wedstrijden is natuurlijk anders, maar niet perse minder leuk. Er zijn genoeg voorbeelden
van thuistrainingen. Ook zijn er vernieuwende ideeën, zoals bij het gebruik van SMARTgoals. SV Oostburg gebruikt ze al! De SMARTS-goals zijn daarnaast ook inzetbaar voor
hockeytrainingen en tijdens fitness! Daarnaast andere voorbeelden zoals Footgolf of een
digitale sportquiz zijn leuke alternatieve activiteiten voor leden.
Natuurlijk is het gebruik van E-sports altijd een goede oplossing om leden betrokken te houden.
Zo organiseerde SC Woezik tijdens het voorjaar al een FIFA20 toernooi voor alle leden. Naast
voldoende beweging is ook plezier maken belangrijk, online sportspellen is daarvoor een goede
oplossing.
Financieel
NOC*NSF maakte onlangs bekend dat het steunpakket voor de sport wordt aangepast en
heropend. Het kabinet trekt nog eens 60 miljoen uit voor een sport-specifiek steunpakket voor
de periode van 1 oktober tot 31 december 2020. Zo kunnen er aanvragen gedaan worden voor
de TVL en NOW waar zowel sportverenigingen als bedrijven voor in aanmerking komen.
• TVL
• NOW
Sportverenigingen zijn creatief in een tijd waar kantine inkomsten worden misgelopen.
Verenigingen laten teamfoto’s maken die de spelers vervolgens kunnen kopen en de opbrengst
naar de club gaat. VV Nieuwerkerk verzamelde op deze manier maar liefst €1.100,-. Maar ook
mondkapjes met het logo van de club of een alternatieve Sinterklaas viering voor om de binding
te houden met leden zijn mogelijkheden. Voor een overzicht check de website van de KNVB!
Sportverenigingen die financieel in nood zitten door de coronacrisis, kunnen een beroep doen
op een noodkrediet van Stichting Waarborgfonds Sport. SWS helpt daarom sportclubs als er
een tijdelijk te kort is. Door een bijdrage van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport verstrekt de stichting kosteloos borgstellingen. Let wel op; het gaat om een lening en
moet dus inclusief rente worden terugbetaald. Voor meer informatie bekijk de website van de
stichting.

Onderzoek sportverenigingen
Wat een mooi compliment voor alle sportverenigingen in Nederland! Het Mulier Instituut
heeft tijdens de periode tussen 25 mei 2020 en 6 juli 2020 onderzoek gedaan naar het
hervatten van trainingen vanaf 29 april. Vanaf 29 april mochten kinderen t/m 12 jaar onder
bepaalde voorwaarden bij een sportvereniging sporten. Het doel van het onderzoek was
om inzicht te krijgen in hoe kinderen tijdens deze opstartfase (29 april t/m 30 juni) hebben
deelgenomen aan het gestructureerde sportaanbod. De resultaten zijn op 6 oktober jl.
gepubliceerd.
Uit het onderzoek blijkt dat zowel de binnensport- als de buitensportverenigingen creatief
zijn omgegaan met de beperkingen:
• De helft van de buitensportverenigingen heeft de reguliere training hervat. De andere
helft heeft de trainingen in een aangepaste vorm hervat.
• Drie kwart van de binnensportverenigingen heeft ondanks de zwaardere beperkingen de
trainingen in een aangepaste vorm aangeboden. 1 op de 10 zelfs in de reguliere vorm.
• Ruim drie kwart van de kinderen bewogen op andere manieren, zoals buitenspelen,
zwemles of georganiseerde sportactiviteiten op een speel- of sportplein
Deze resultaten geven de indruk dat de sportverenigingen een groot aanpassingsvermogen
hebben. Een groot compliment voor een iedere vereniging! Een volledig overzicht van de
resultaten zijn terug te vinden in de factsheet ‘Kinderen en sport in tijden van corona’.
Meer tips en tools?
Heb je vragen of als vereniging behoefte aan individuele ondersteuning? Neem dan
gerust contact op met Joey Rutten, verenigingsondersteuner Sport aan de Maas,
via joey@sportaandemaas.nl.

