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1.

De voorbeschouwing
Het Arnhemse Voetbal staat aan het begin van een seizoen waarin vooralsnog alles anders dan anders
zal zijn. Covid-19 houdt nog steeds de hele wereld in zijn greep en alle daaraan gerelateerde
maatregelen houden ook in Nederland het hele sociale en economische leven zoals we kennen in
gijzeling. De gevolgen voor de sport zijn groot. Daar waar tijdens voetbalwedstrijden de 9 meter 15
regel vaak al gedoe oplevert, krijgen we nu buiten het veld te maken met 1½ meter afstand regels die
pas echt de nodige soms niet op te lossen hoofdbrekens opleveren. Alle beperkingen doen niet alleen
de voetbalbeleving geen goed, het heeft ook de nodige financiële consequenties tot gevolg. Samen
met onze leden hebben we aan de hand van een COVID-19 Inventarisatie formulier (bijgevoegd) een
voorbeschouwing gehouden op de ongetwijfeld belangrijkste wedstrijd die we dit seizoen moeten
spelen: Arnhems Voetbal tegen COVID-19.
Om de uitkomsten beter te kunnen vergelijken hebben we naast het totaal van alle verengingen ook
een onderverdeling gemaakt in grote (500 leden of meer) en kleinere (minder dan 500 leden)
verenigingen.

2.

Deelnemers aan de wedstrijd
Uiteraard hebben we alle 11 de Arnhemse voetbalverenigingen benaderd om middels het invullen van
een inventarisatieformulier aan deze voorbeschouwing deel te nemen. Van 10 verenigingen hebben
we een ingevuld exemplaar binnen de afgesproken datum terug mogen ontvangen.

3.

De voorbereiding op de wedstrijd
De stelling “Een Arnhemse voetbalvereniging die in de problemen komt door de gevolgen van COVID19 verdient alle politieke en gemeentelijke steun’ houdt alleen stand als verenigingen er ook
daadwerkelijk zelf alles aan gedaan hebben om “fit’ aan de aftrap van het nieuwe seizoen te staan.
Het eerste gedeelte van onze inventarisatie richtte zich dan ook op:
Wat heeft de vereniging zelf ondernomen om fit aan de aftrap te verschijnen (deelname
steunmaatregelen)
In het antwoord maken we een onderverdeling in
o Door overheid aan COVID 19 gerelateerde steunmaatregelen (TASO, NOW, TVL, TOGS)
9 van de 10 verengingen hebben gebruik gemaakt van 1 of meerdere door de overheid ingestelde
Steunmaatregelen. In zijn algemeenheid mag dus best geconcludeerd worden dat verenigingen actief
met deze steunmaatregelen aan de slag zijn gegaan.
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o

Overige aan COVID 19 gerelateerde steunmaatregelen (Uitstel gemeentelijke belastingen,
Versoepeling aflossingsverplichtingen banken, Bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis
(belastingdienst), Borgstelling noodkrediet (Stichting Waarborgfonds Sport), Overig)
Uit de inventarisatie komt naar voren dat van deze regelingen veel minder gebruik gemaakt is.
Oorzaak zou kunnen zijn dat de regelingen lang niet bij alle verenigingen bekend waren of dat
verenigingen simpel weg niet in de omstandigheid waren om deze regelingen aan te vragen.

o Niet aan COVID 19 gerelateerde subsidieregelingen (BOSA, Overig)
Dat we als verengingen altijd van elkaar kunnen leren bleek tijdens een met onze leden
georganiseerde brainstormsessie van 19 augustus 2020. Bij het inventariseren van welke
steunmaatregelen er gebruik gemaakt kan worden kwam onder andere de Stimulering Bouw en
Onderhoud Sportaccommodaties inclusief sportmaterialen (BOSA) naar voren. En hoewel lang niet alle
sportverenigingen van deze regeling gebruik kunnen maken is deze regeling in het kader van het
bewustwordingsproces van het bestaan ervan in het overzicht opgenomen.

o

Kostenbesparende maatregelen door verenigingen zelf (beëindigen c.q. verlagen
vrijwilligersvergoedingen, Energie & waterbesparende maatregelen, Opzegging huur veld, Overig)
Geconcludeerd kan worden dat de meeste verenigingen maatregelen hebben genomen om kosten te
besparen. Uit de inventarisatie blijkt dat er vooral gesneden in de uitbetaling van
vrijwilligersvergoedingen. 1 vereniging heeft de veldhuur van een speelveld opgezegd.
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4.

Seizoenkaarthouders
Leden zorgen voor het grootste deel van de inkomsten van een vereniging. Niet alleen betalen zij
contributie, ook nemen ze het grootste gedeelte van de kantine omzet voor hun rekening. Een afname
in ledenaantal werkt dus financieel dubbel zo hard door. Om niet te ver in de toekomst te kijken
hebben we de verwachte gevolgen voor de eerste helft van het seizoen in kaart gebracht.
Enkele uitkomsten bij met name de kleinere verenigingen zijn zeer verontrustend te noemen.

5.

Het wedstrijdverloop
Contributie, sponsoring en de winst uit kantineverkopen vormen de belangrijkste inkomstenposten
voor verenigingen. Afname van het ledenbestand, de beperkingen die de COVID-19 maatregelen voor
het exploiteren van het horecagedeelte met zich meebrengen maar ook negatieve economische
ontwikkelingen bij ondernemers en ondernemingen kunnen deze posten sterk onder druk zetten.
o Contributie
De uitkomsten van de gevolgen voor inkomsten uit contributie voor de eerste helft van het seizoen
lopen vrijwel parallel aan de uitkomst van de gevolgen voor het ledenbestand. Ook hier zijn enkele
uitkomsten bij met name de kleinere verenigingen dan ook zijn zeer verontrustend te noemen.
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o Bruto kantine omzet
Verdere uitleg lijkt overbodig. Rampzalige vooruitzichten voor de eerste helft van het seizoen voor
(vrijwel) alle verenigingen. Vermeldingswaardig: die ene vereniging waarbij de uitkomst lijkt mee te
vallen durfde zich niet aan een voorspelling te wagen.

o Sponsorinkomsten
De verwachte gevolgen qua sponsorinkomsten voor de eerste helft van het seizoen zijn zeer
uiteenlopend. Duidelijk is wel dat de meeste verenigingen een stap terug moeten doen. En
sponsorinkomsten zijn nu vaak juist zo belangrijk voor het op niveau houden en verder
doorontwikkeling van het jeugdvoetbal.
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o Begroting
Uiteindelijk hebben al deze uitkomsten ook gevolgen voor de begroting. Afname van inkomstenposten
kunnen echter ook afname van uitgaveposten tot gevolg hebben. De uitkomsten geven dan ook een
iets minder rampzalig beeld van de verwachtingen:
•
voor de komende 6 maanden.

•

voor het einde van het seizoen

Maar dat enkele verengingen verwachten in de problemen te komen of zwaar in de reserves zullen
moeten tasten moge duidelijk zijn.
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6.

De einduitslag
Bij voetbal is de einduitslag vaak zaligmakend. Probleem is dat COVID-19 een tegenstander is waar we
weinig van afweten en die voorlopig nog volledig onvoorspelbaar op ons voetbalveld zal rondlopen.
De gevolgen voor de eerste 6 maanden van het seizoen zijn redelijk rampzalig, maar voor de meeste
verengingen nog wel te behapstukken. Hoe langer het gaat duren, des te erger de pijn en des te groter
de gevolgen. 2 kleinere verenigingen geven nu al aan dat zij op basis van de koersen van vandaag aan
het einde van het seizoen een probleem verwachten met de continuïteit van de vereniging. Een
duidelijke nederlaag dus voor het totale Arnhemse voetbal.

7.

Wedstrijdanalyse door de Arnhemse Voetbal Federatie.
Regeren is vooruitzien. Zeker nu enkele Arnhemse voetbalverenigingen dreigen om te vallen en vrijwel
allemaal zwaar in hun reserves zullen moeten tasten om het hoofd boven water te kunnen houden
moeten we, wat ons betreft de politiek, de wethouder Sport, gemeentelijk afdeling sportbeleid en
namens de verenigingen de AVF, met elkaar in gesprek blijven om het Arnhemse voetbal zo gezond als
mogelijk te houden. Algemene steunmaatregelen (verlagen OZB percentage binnen wettelijke kader,
compensatie misgelopen component investeringslasten bij stopzetten veldhuur) maar vooral ook
maatwerk zal nodig zijn om voetbal goed verspreid over heel Arnhem op de sportaanbod kaart te
houden. Help ons, maar help vooral ook u zelf. Want zonder levensvatbaar Arnhems voetbal zijn de
gevolgen van COVID-19 voor de gemeente Arnhem op sport- en dus bewegings- en gezondheidsgebied
pas echt rampzalig.
•
•
•

Als AVF vragen wij de gemeente (Raad/College) om dit document tot zich te nemen.
Met ons mee te denken over mogelijke algemene steunmaatregelen verenigingsbreed.
Met ons te denken over mogelijke oplossingen waarin maatwerk per vereniging noodzakelijk is.
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