
 
 

 

 

 

Ruurlo, maart 2020 

Bericht van de voorzitter 3 

Beste mensen, 

Ik schat in dat het Corona virus nog geruime tijd voor een (groot) deel ons leven zal bepalen. Hierbij een 
overzicht van de laatste zaken in de sportwereld die mogelijk voor u van belang zijn. 
Gesprek met de voorzitter NOC*NSF 
Gisteren had ik samen met nog enkele voorzitters van bonden een (digitaal) gesprek met de voorzitter van 
NOC*NSF Anneke van Zanen. 
 
Het was erg prettig om een uurtje met elkaar van gedachten te wisselen. Ik stip een aantal onderwerpen 
aan. 

- Gemeenten hebben over het algemeen een passieve  houding richting sportverenigingen. Heeft uw 
vereniging problemen over het betalen van de huur van de sporthal neem dan zelf contact op met 
de gemeente. De kans dat uitstel van betaling wordt verleend is dan aanwezig.  

- Een aantal bonden (met hoge contributies > 300 euro per jaar) is bang dat leden hun lidmaatschap 
opzeggen en dat ze na de crisis ook niet meer terugkomen.  

- De kosten van NOC*NSF worden voor een groot deel gefinancierd uit de gelden van de 
Nederlandse Loterij (Lotto, staatsloterij etc.).  De opbrengsten van deze loterij zijn in de laatste twee 
weken drastisch teruggelopen. Kennelijk is dat een van de eerste dingen waarop mensen 
bezuinigen. 
Gelukkig heeft NOC*NSF voldoende reserves zodat er dit jaar nog niet bezuinigd moet worden. Dat 
kan voor 2021 wel eens het geval zijn.  

- Een aantal bonden en verenigingen komt al in financiële problemen omdat hun inkomstenbron is 
weggevallen. De wandelsportbond, bijvoorbeeld, mist inkomsten omdat de avondvierdaagsen niet 
doorgaan en ze daarom geen medailles verkopen aan de lokale organisatoren. Verenigingen 
missen hun inkomsten van de kantine. Bij grote verenigingen gaat het dan om aanzienlijke  
bedragen. Het volgende onderwerp sluit hierop aan. 
 

Pim Mulier instituut onderzoek verenigingen  
De vorige week is een enquête over de problemen van de sportverenigingen naar een aantal 
verenigingen gestuurd. Die enquête is al door ruim 1300 verenigingen ingevuld. Ik heb de 
vereniging die bij de NIOBB zijn aangesloten ook verzocht die enquête in te vullen.  
Het uitzetten van de enquête is een gezamenlijke actie van de Vereniging Sport en  Gemeenten 
(VSG) en het NOC*NSF. Als veel verenigingen de enquête invullen krijgen de VSG en NOC*NSF 
een beeld van de problematiek en kunnen ze gericht ondersteuning gaan aanbieden. Voor wie het 
niet weten Pim Mulier was een van de grondleggers van sport in Nederland. Het instituut heeft de 
volgende doelstelling: Het doel van het Mulier Instituut is bijdragen aan goed onderbouwd beleid, 
gericht op de bevordering van sport, sportief bewegen en versterking van de sportsector. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Contact met leden 
De activiteitencommissie van de bowlsclub in Almelo heeft het initiatief genomen om alle leden te 
bellen om te vragen hoe het met hen gaat. Die actie werd bijzonder op prijs gesteld.  
Mijn advies is, probeer contact te houden met de leden. Dat kan natuurlijk op verschillende 
manieren maar het kan voor mensen wel belangrijk zijn.  

 
Met vriendelijke groeten, 

 
Jan Lenselink 
 
Voorzitter 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


