Gevolgen coronacrisis voor Zwolse sportverenigingen
Sinds maart 2020 heeft Nederland te maken met maatregelen vanwege het coronavirus. Ook de sportverenigingen hebben de
activiteiten (deels) moeten stilleggen. Om inzicht te krijgen wat de gevolgen van de coronacrisis zijn voor Zwolse sportverenigingen en
hoe dit invloed heeft op de toekomst van de verenigingen, heeft SportService Zwolle in mei 2021 de coronamonitor uitgevoerd. In
totaal hebben 41 sportvereniging de monitor ingevuld (respons 30%). In deze factsheet zijn de belangrijkste bevindingen opgenomen.
De verenigingen is gevraagd om aspecten op het gebied van ledenontwikkeling, financiën en binding en betrokkenheid te vergelijken
met voorgaande seizoenen. Aangezien het seizoen voor de meeste verenigingen nog niet was afgerond, is er veelal ook naar de
verwachting gevraagd. De resultaten zijn gesplitst voor kleine tot middelgrote verenigingen (< 250 leden; n = 21) en grote verenigingen
(≥ 250 leden; n = 18), gezien de kleine ‘n’ worden deze resultaten met enige voorzichtigheid gepresenteerd.

Ledenontwikkeling

Financiën

Het merendeel van de sportverenigingen (58%) verwacht dat
het aantal aanmeldingen in het seizoen 2020-2021 ongeveer
gelijk is aan voorgaande seizoenen, 30% verwacht minder
aanmeldingen (figuur 1). Vooral kleine tot middelgrote
verenigingen verwachten in het seizoen 2020-2021 minder
aanmeldingen (klein-middelgroot 48%; grote verenigingen 6%).

Bij 48% van de sportverenigingen is de financiële situatie in het
seizoen 2020-2021 gelijk gebleven en bij 38% is de situatie
verslechterd (zie figuur 4). Een verbetering van de financiële
situatie was voornamelijk te zien bij de grote verenigingen
(groot 28%; klein tot middelgroot 5%).
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Figuur 1: Aantal aanmeldingen 2020-2021 t.o.v. voorgaande seizoenen (n=40)

Zes op de tien sportverenigingen (60%) verwacht evenveel
afmeldingen in vergelijking met het voorgaande seizoen, een
derde (33%) verwacht meer afmeldingen (figuur 2). Bij kleine tot
middelgrote en grote verenigingen is dit beeld nagenoeg gelijk.
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Figuur 4: Financiële positie in 2020-2021 (n=40)

In figuur 5 is te zien dat de inkomsten in 2020-2021 naar
verwachting voor bepaalde posten lager uitvallen. Ruim de
helft van de verenigingen (53%) verwacht minder kantine
inkomsten. Ongeveer een derde van de verenigingen verwacht
minder
inkomsten
door
contributie
(38%)
en
sponsorinkomsten (33%).
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Figuur 2: Aantal afmeldingen 2020-2021 t.o.v. voorgaande seizoenen (n=40)

Een ruime meerderheid van de verenigingen verwacht dat
specifieke leeftijdsgroepen zich meer hebben aangemeld
(65%) in vergelijking met voorgaande seizoenen (zie figuur 3).
Dit zijn voornamelijk 0-12 jarigen en 18-65 jarigen, in 20202021 zag een derde van de sportverenigingen meer
aanmeldingen in deze leeftijdsgroepen.
Tweederde van de sportverenigingen (67%) geeft aan dat
leden uit specifieke leeftijdsgroepen zich het afgelopen
seizoen meer hebben afgemeld dan voorgaande seizoenen,
het gaat dan vooral om leden uit de leeftijdscategorie 18-65
jaar en 13-17 jaar (figuur 3).
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Figuur 5: Inkomsten in 2020-2021 t.o.v. vorige seizoenen (n=40)

Een groot aantal verenigingen verwacht dat bepaalde uitgaven
in het seizoen 2020-2021 lager uitvallen, dit gaat met name om
de huur van accommodaties (50%), accommodatiekosten
(28%) en trainerskosten (38%)(zie figuur 6).
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Figuur 3: Specifieke leeftijdsgroepen die zich naar verwachting meer
hebben aan- en afgemeld in 2020-2021 t.o.v. voorgaande seizoenen (n=40)
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Figuur 6: Uitgaven in 2020-2021 t.o.v. vorige seizoenen (n=40)
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Uitdagingen

Binding en betrokkenheid
Een ruime meerderheid van de verenigingen
(87%) geeft aan dat de binding met de leden
verminderd is. Voor de coronacrisis werd de
binding gemiddeld beoordeeld met een 7.9 en na
de coronacrisis met een 6.1.
Voor het vinden van technisch kader voor
komend seizoen verwacht 54% van de
verenigingen
evenveel
uitdagingen
dan
voorgaande jaren, 39% verwacht meer
uitdagingen (figuur 7). Dit beeld wijkt niet heel
erg af voor de kleine tot middelgrote en grote
verenigingen afzonderlijk.
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Uitdagingen gerelateerd aan de ledenontwikkeling hebben
vooral te maken met het tegengaan van krimp en het krijgen
van nieuwe leden.
Wel uitstroom en een verminderde instroom zorgt voor een
krimp van onze vereniging.
Uitdagingen met betrekking tot de financiën hebben met
name betrekking op de verhouding tussen uitgaven en
inkomsten en de benodigde financiële buffer in onzekere
tijden.

Totaal

0%

De sportverenigingen is gevraagd welke uitdagingen zij zien
voor de toekomst met betrekking tot ledenontwikkeling, de
financiën en de binding en betrokkenheid.
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Ontwikkelingen voor komend seizoen zijn nog onzeker. Dus
onduidelijk hoeveel financiële buffer we nodig hebben. Als deze
ontoereikend zijn, is het ook niet wenselijk om deze op leden te
verhalen.
Afsluitend is gevraagd naar uitdagingen op het gebied van
binding en betrokkenheid. Deze hebben vooral te maken met
het herstel na de corona periode en samenhang met het
vinden van voldoende vrijwilligers en trainers.

Figuur 7: Verwacht de vereniging meer of minder uitdagingen met het
vinden van technisch kader in 2020-2021 t.o.v. vorige seizoenen

Continuïteit

De binding is nu weg. Dit moeten we herstellen, maar
mensen zijn in het begin mogelijk wat terughoudend.

De sportverenigingen is gevraagd of ze verwachten dat de
aspecten ‘ledenontwikkeling’, ‘financiën’ en de ‘binding en
betrokkenheid’ een gevaar vormen voor de continuïteit van de
vereniging. De binding en betrokkenheid wordt het vaakst als
gevaar (klein tot groot) gezien (80%) (figuur 8).

In het ‘coronaseizoen’ hebben de sportverenigingen ook
ervaringen en inzichten opgedaan, die ze meenemen naar de
toekomst. Deze hebben voornamelijk betrekking op de binding
met leden, communicatie, financiën, organisatie van de
vereniging en de rol in de maatschappij. Hieronder zijn een
aantal quotes opgenomen.
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Figuur 8: In hoeverre vormen de aspecten een gevaar voor de
continuïteit van de sportvereniging

Als de resultaten voor kleine-middelgrote en grote
verenigingen worden gesplitst, is in figuur 9 te zien dat
ledenontwikkeling en de financiële situatie relatief door meer
kleine tot middelgrote verenigingen als gevaar (klein tot groot)
wordt gezien. Binding en betrokkenheid wordt door een ruime
meerderheid van zowel de kleine tot middelgrote als grote
verenigingen als gevaar gezien.
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De spaarzame dingen die we wel kunnen doen worden dan
niet door een meerderheid meegedaan, de waardering bij
degenen die wél meedoen is heel hoog.
Ouders meer op afstand houden zodat kinderen 'vrijer'
kunnen sporten.
Fysieke activiteiten zijn belangrijk voor de verbinding.
Positief: we hebben enorm loyale leden, die geen
contributie-compensatie eisen.
Vaste kosten moeten zo laag mogelijk. Focus moet op de
kern: in ons geval voetballen.
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Figuur 9: In hoeverre vormen de aspecten een gevaar (klein tot groot)
voor de continuïteit van de sportvereniging gesplitst naar grootte

Samenwerking tussen verenigingen is erg prettig, zowel met
mede volleybalverenigingen als met andere sportverenigingen.
Voor meer informatie of vragen neem contact op met
SportService Zwolle via: s.winkler@sportservicezwolle.nl
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