
From: Kim Boterenbrood 
Sent: Friday, May 8, 2020 9:17 PM 
To: Undisclosed recipients: 
Subject: Update 8 mei 
  
Beste voorzitter/directeur, 
  
Veel acties en initiatieven in verschillend verband na de persconferentie van 6 mei. Een 
grote stap vooruit dat vanaf 11 mei alle personen van 18+ ook weer buiten mogen gaan 
sporten. Daar zijn we blij mee. Het sportprotocol is uitgebreid naar “18+” en nu beschikbaar, 
maar er is ook veel actie en aandacht voor de binnensporten. Hierover en nog meer in deze 
update: 
  
Rapportage ‘Gevolgen coronacrisis voor sportverenigingen’ gereed 
Protocol Verantwoord Sporten aangevuld met 18+ 
Strategisch plan 'binnensporten' 
Input verkiezingsprogramma's politieke partijen 
Noodpakket 110 miljoen | regelingen in voorbereiding 
Analyse survey financiële gevolgen corona gestart 
  
Blijf ons bestoken met vragen, knelpunten en ook mooie initiatieven. Samen zetten we de 
sport weer aan! 
  
Groet, Kim 
  
  
Rapportage ‘Gevolgen coronacrisis voor sportverenigingen’ (Mulier onderzoek) gereed 
 
NOC*NSF heeft vandaag in een persbericht laten weten dat de resultaten uit het Mulier 
onderzoek, welke in opdracht van NOC*NSF en in afstemming met de Vereniging Sport en 
Gemeenten en het ministerie van VWS is gedaan, zijn gepubliceerd. Het onderzoek gaat in 
op de gevolgen van de beperkende maatregelen in het verband met het coronavirus voor 
sportverenigingen. De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn: 
  
10 procent van de sportverenigingen voelt zich bij sluiting van de sportaccommodatie op 
korte termijn (tot de zomer) in haar voortbestaan bedreigd. 
Ongeveer een kwart van de sportverenigingen in Nederland geeft aan dat noodmaatregelen, 
hulp of ondersteuning essentieel zijn om als vereniging de coronacrisis te kunnen overleven. 
Twee op de tien verenigingen (vooral verenigingen met hogere (vaste) lasten) in Nederland 
hebben behoefte aan andere dan de bestaande ondersteuning om de vereniging overeind te 
houden zoals het opschorten of tegemoetkomen van huurverplichtingen. 
Twee op de drie verenigingen geven aan vertrouwen te hebben in de veerkracht van de 
vereniging om de gevolgen van de coronacrisis te overleven. 
   
Klik hier voor de rapportage: ‘Gevolgen coronacrisis voor sportverenigingen. Onderzoek naar 
de gevolgen van de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus’. 
  



  
  
Protocol Verantwoord Sporten aangevuld met “18+” 
  
Vanaf 11 mei mag ook iedereen ouder dan 18 jaar weer buiten sporten en bewegen op 1,5 
meter afstand van elkaar! 
  
Kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar mochten, onder begeleiding, al weer samen 
trainen in de buitenlucht sinds 29 april. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om 
deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van 
buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk 
kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging. 
   
Met het Protocol verantwoord sporten willen NOC*NSF, de sportbonden en de VSG de 
gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten 
voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal 
maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van 
het RIVM. 
   
NB Nieuw toegevoegde zaken zijn in oranje tekst weergegeven! 
   
Klik hier voor de brief van de VSG aan alle gemeenten op 7 mei. 
  
  
 Strategisch plan 'binnensporten' 
  
Vanavond is een mail gestuurd vanuit NOC*NSF naar alle binnensporten en sporten die 
veelal in horeca gelegenheden worden beoefend, waarin ze uitgenodigd zijn maandag 11 
mei a.s. deel te nemen aan een team call om 15.30 uur (voor binnensporten) of 16:15 uur 
(voor ‘horeca sporten’). Daarin wordt de strategie besproken hoe we ons maximaal kunnen 
inzetten om binnensporten z.s.m. op te starten, zodra dat ook maar enigszins weer kan. 
  
Concreet gaan we een toevoeging maken op het reeds bestaande strategische plan 
Verantwoord Sporten, nu specifiek gericht op de binnensporten. Deze toevoeging wordt 
geschreven onder de verantwoordelijkheid van het Crisis Management Team Sport NL, o.l.v. 
Richard Kaper, dat het stuk (de toevoeging dus) ook vast zal stellen, waarna we het aan VWS 
doen toekomen. 
   
De minister van Sport heeft gisteravond in het debat in de 2e kamer aangegeven graag 
kennis te willen nemen van hoe de verenigingssport het voor zich ziet om ook binnen te 
kunnen sporten. Dat geeft inzichten, zei hij, die gebruikt kunnen worden bij het gefaseerd 
openstellen. 
  
Mocht je een van de mails (binnensporten/horecasporten) niet hebben ontvangen en wens 
je hem toch te krijgen, wend je dan even tot je accountmanager. 
  
  



  
Input verkiezingsprogramma's politieke partijen 
 
Woensdag 6 mei heeft de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) deze mail verstuurd aan de 
programmacommissies van de politieke partijen. In deze mail links naar de brochures: 
‘Sportief Participeren’ en ‘Met sport en bewegen naar een energiek en gezond Nederland’. 
Beide brochures dienen als input voor de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. 
De brochure ‘Met sport en bewegen naar een energiek en gezond Nederland’ ontvangen de 
programmacommissies hiermee voor een tweede keer. De eerste keer was op 16 april via 
een mail van Gerard Dielessen. Op korte termijn informeert de VSG hierover ook de 
wethouders sport met het verzoek de inhoud van beide brochures verder te brengen binnen 
hun partij. Verdere communicatie rondom het versturen van deze mail wordt op dit moment 
nog bewust klein gehouden. 
  
  
Noodpakket 110 miljoen 
  
Vrijdag 1 mei werd bekend dat het kabinet 110 miljoen ter beschikking stelt om tegemoet te 
komen aan de noden van de Nederlandse sportverenigingen. Er is nog geen nader nieuws te 
melden. De regelingen voor dit budget zijn in voorbereiding en worden uitgewerkt door 
VWS, NOC*NSF en VSG. 
   
  
Analyse survey financiële gevolgen Corona gestart 
  
De laatste bond heeft aangeleverd en een aantal bonden vullen incomplete data nog aan. 
Analyse is gestart en we hopen eind volgende week een eerste beeld te kunnen schetsen. 
  
   
Met vriendelijke groet, 
   
Kim Boterenbrood 
  
Accountmanager NOC*NSF 
  
  


