
Conclusies en aanbevelingen Sport en Corona 

 

Doelen werkgroep: 

- Inzichtelijk maken welke problemen er als gevolg van corona spelen bij de 

verenigingen en wat de gevolgen van deze problemen zijn. 

- Inzichtelijk maken op welke vlakken deze problemen teruggedrongen kunnen 

worden door middel van samenwerkingen/gezamenlijke aanpak.  

- Inzichtelijk maken waar clubs van elkaar kunnen leren.  

 

Conclusies 

 
De getrokken conclusies houden verband met de beschreven doelen. 

Samenwerking 

De meeste verenigingen staan open voor samenwerking (87%). De voorkeur is om per 

sport samen te werken(50%) gevolgd door sportpark (33%).  Een groot gedeelte stemde 

ook z’n protocollen af met andere verenigingen(74%). Hier liggen de voornaamste 

kansen om corona samen aan te pakken.  

 

Protocollen 

De meeste verenigingen hielden zich aan de coronaprotocollen (97%) en veel troffen 

specifieke maatregelen(82,9%). Het merendeel geeft aan dat leden zich er voldoende tot 

goed aan hebben gehouden. Slechts een enkele club geeft aan dit matig (3%) of slecht 

(3%) is verlopen. 

Financieel  

Er lijkt geconcludeerd te kunnen worden dat de financiële problemen van de Delftse 

clubs relatief meevallen. Toch geeft 63% aan een tekort op de jaarrekening te 

verwachten. In de meeste gevallen ligt dat tussen de 10 en 30 procent. 70% zegt geen 

steun nodig te hebben. Dit betekent ook dat een deel van de clubs met een eigen kantine 

(60% van totaal), ondanks de gesloten kantines zonder hulp aan te lijken kunnen. 

Slechts 14,3% verwacht een liquiditeitsprobleem, wat in meeste gevallen onder de 

10.000 euro ligt. Ongeveer 50% zegt meer dan een jaar te kunnen overleven, de overige 

50 procent denkt het minder lang uit te houden. Ongeveer gelijk verdeeld over 0-3 

maanden, 3 tot 6 maanden en 9 tot 12 maanden. 

Leden 

Er is slechts een klein verschil tussen het aantal clubs dat leden verliest (40%) en het 

aantal clubs dat er leden bijkrijgt (34,4%). De meeste club verwachten ook geen 

problemen met vrijwilligers bij herstart (80%). Echter heeft 43% geen aanpak voor de 

binding met leden, die in coronatijd automatisch verslechterd door verminderd contact. 

De overige 57% doet dit met uiteenlopende dingen.  

Ondersteuning 

Ondanks dat er ondersteuning nodig is voor een deel van de club, wordt de weg naar 

Haaglanden Beweegt nog weinig gevonden, slechts 11% geeft aan ondersteuning 

gevraagd te hebben. De gemeente Delft en de sportbonden worden sneller gevonden 

(23% om 26%). Degenen die ondersteuning nodig denken te hebben in de komende 

periode denken dit vooral op financieel vlak nodig te hebben. Er kan geconcludeerd 

worden dat clubs in crisistijd vooral met de directe en zichtbare gevolgen bezig zijn, 

bewaken richtlijnen en het opvangen van de financiële klappen.  



 

Aanbevelingen 

 
Samenwerking 

Gezien het grote percentage clubs dat wil samenwerken per sport en per sportpark en 

het grote percentage clubs dat eerder afstemde met andere clubs lijkt het voordehand 

liggend om deze samenwerkingen te intensiveren. Clubs kunnen elkaar helpen in 

afstemming van maatregelen, protocollen, klankborden over problemen, delen van 

succes en gezamenlijk optrekken in het aanvliegen van uitdagingen.  

De aanbeveling is om de samenwerkingen binnen sporten en sportparken op te zetten 

via de leden van de werkgroep Sport en Corona. Via deze leden hebben we connecties 

binnen voetbal, hockey en korfbal en daarmee een overgroot gedeelte van de sportclubs 

in Delft.  

Aanpak binding met leden 

Uit de conclusies blijkt dat een groot gedeelte van de ondervraagde clubs niets doet aan 

extra ledenbinding in deze tijd. Dit onderwerp zou op de samenwerkingsagenda voor een 

uitwisseling van ideeën kunnen zorgen waardoor clubs de ledenbinding vorm weten te 

geven, of, indien al aanwezig, kwalitatief weten te verbeteren.  

Ondersteuning en communicatie 

De huidige ondersteuningsmogelijkheden worden nog (te) weinig benut door de 

verenigingen. Inmiddels is er veel kennis bij verschillende partijen in de sport en bij 

sportclubs zelf. Voor wie een financiële of subsidievraag heeft, stel deze aan de 

verenigingsondersteuners via vo.delft@haaglandenbeweegt.nl 

Indirecte gevolgen van corona 

Clubs hebben nog weinig aandacht voor de indirecte gevolgen van corona en richten zich 

nu vooral op het directe, financiële plaatje. Aanbevolen wordt dat Haaglanden Beweegt 

zich gaat inzetten op de continuiteit van de verenigingen waarbij men vooral aan behoud 

van leden moet denken. Haaglanden beweegt moet sit doen door het onderwerp te 

agenderen bij verenigingen door te attenderen, inspireren en handvatten te bieden 

waarna ze dit onderwerp ook in de eerder genoemde samenwerkingen gezamenlijk 

kunnen aanvliegen.  

 

 


