
 

 

 

 
 

Bericht van de voorzitter nummer 16 
 

Geachte besturen,  
 
Gisteren heeft het kabinet weer een aantal (strenge) maatregelen genomen om de Corona 
besmettingen terug te dringen.  
Het NOC*NSF heeft daarover het volgende persbericht verspreid: 
 
De samenleving wordt hard getroffen door de nieuwe corona-maatregelen. 
Het kabinet heeft aangegeven dat deze nodig zijn is om de exponentiële stijging van de verspreiding van het corona-virus in 
te dammen. 
De maatregelen zijn er op gericht de verspreiding van het virus over 3 weken beduidend kleiner te laten zijn. 
Dat is belangrijk voor de volksgezondheid, maar zeker ook voor het sociaaleconomische leven in Nederland waar de sport 
zo’n belangrijk onderdeel van is. 
We dragen daar vanuit de sport vanzelfsprekend aan bij. Het is van groot belang de ‘gezondheid’ van de sportsector zelf 
daarbij goed in de gaten te houden. 
Met het wegvallen van inkosten uit publiek en kantines zullen sportverenigingen echter veelal niet in staat zijn zonder 
verlies te werken. We gaan snel met de overheid in gesprek over de benodigde compensatie. We gaan in dat overleg na of 
het derde steunpakket voldoende zal zijn, of dat er extra steun nodig is. 
 
ALV 
We willen de ALV op 17 oktober door laten gaan. Gezien het aantal aanmeldingen blijven we onder de 
30 aanwezigen en voldoen we dus aan de regels. Volgens de statuten en de regels van NOC*NSF 
moeten we een keer de jaarstukken goedkeuren vandaar deze beslissing.  Wij hebben u gevraagd 
vragen om met 1 afgevaardigde per vereniging naar de ALV te komen zodat we aan de Corona regels 
kunnen voldoen.  
 
Wedstrijden 
Volgens de regels mogen we wedstrijden laten doorgaan. Aan de andere kant wordt ontraden om 
(onnodig) te reizen. Gezien de gemiddelde leeftijd van onze leden adviseert het bestuur vooralsnog 
geen toernooien of wedstrijden te organiseren maar uw leden wel te activeren om bij de club te komen 
spelen. Voldoende bewegen is ook belangrijk.  
We bekijken of we het NK fours dat in februari 2021 zou worden gehouden kunnen verplaatsen na het 
najaar. De kans dat het dan door kan gaan, is groter dan in februari.  
 
Tenslotte het zijn zeer onzekere tijden en dat zal nog wel een tijd zo blijven. Gelukkig is er ook nog 
goed nieuws te melden zowel in Almelo als in Haaksbergen hebben zich een aantal mensen als lid 
aangemeld. Hopelijk geldt dat voor meer verenigingen.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Oproep NOC*NSF 
 
Onderstaande oproep kwam binnen via NOC*NSF. Ik zou jullie dringend toch vriendelijk willen 
verzoeken de vragenlijst in te vullen. Alvast dank 
 
Oproep voor deelname | 2e peiling Mulier Instituut onder verenigingen | effectiviteit van de noodmaatregelen  
In opdracht van het ministerie van VWS en in afstemming met de VSG en NOC*NSF houdt Mulier nu voor de tweede maal 
een peiling onder verenigingen naar de gevolgen van de Coronacrisis. Deze peiling helpt ons om te zien in hoeverre de 
compenserende maatregelen voor de sport en het algemene noodpakket volstaan en welke eventuele aanvullende 
maatregelen er nodig zijn. De resultaten van dit onderzoek worden door VWS betrokken bij de voorbereiding van de 
begrotingsbehandeling Sport in de Tweede Kamer.   
  
Het is daarom van belang dat zoveel mogelijk verenigingen de vragenlijst invullen. Dit invultijd bedraagt zo’n 20 minuten 
en verenigingen hebben tot 11 oktober de kans om de vragenlijst in te vullen (max. 1 per vereniging). Wij vragen alle 
sportbonden om dit onderzoek onder de aandacht van de aangesloten verenigingen te brengen. Zie de toelichting, de 
link naar de vragenlijst en de uitnodigingstekst voor verenigingen (pdf in de bijlage en via deze link).   
  
Voor de verenigingen bestaat de mogelijkheid om aan het einde van de vragenlijst aan te geven dat ze een e-mail willen 
ontvangen met hun antwoorden op de vragen. Voor de bonden bestaat weer de mogelijkheid om (tegen een geringe 
vergoeding) een tabellenrapportage van Mulier te ontvangen met daar in de resultaten van hun verenigingen op de 
vragenlijst.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jan Lenselink  
 
 

 

 

 

 

 


