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tegen

Arnhems voetbal tegen COVID-19
De 2e helft begint en weer wind tegen
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1. Rust, tijd voor de tussenbalans en opmaken voor de 2e helft.
In september 2020 hebben we het rapport: Arnhems Voetbal tegen COVID-19 (De (wed)strijd gaat nu
pas echt beginnen) gepresenteerd. Het rapport gaf de verwachtingen weer van 10 van de 11
Arnhemse voetbalverenigingen over welke invloed COVID-19 (maatregelen) gedurende de eerste helft
van het seizoen 2020/201 op hun bedrijfsvoering c.q. het verenigingsleven zou (kunnen) hebben. Na
de uitkomst van het rapport zijn de door de overheid opgelegde maatregelen om het virus zoveel
mogelijk terug te dringen alleen maar verzwaard, waardoor ook het verenigingsleven helaas nog
zwaarder getroffen werd. Begonnen we tijdens het 1e onderzoek met horeca- en
bezoekersbeperkingen, al snel kwam daar horecasluiting, stilleggen KNVB-competitie en het nog maar
beperkt mogen faciliteren van trainingen bij. Een briesje werd in rap tempo windkracht 9 tegen.
Eigenlijk werd het totale verenigingsleven vrijwel geheel stilgelegd. De vooruitzichten voor de 2e helft
van het seizoen zijn vooralsnog niet veel beter. De wind is duidelijk gedraaid en ook de 2e helft hebben
we hem vol tegen. Alle beperkende maatregelen blijven in ieder geval tot begin maart van kracht. Daar
waar we nog mogen hopen dat ergens snel daarna het aanbieden van trainingsfaciliteiten weer
opgeschaald mag gaan worden en er ergens begin april weer (vriendschappelijk) gevoetbald kan gaan
worden, dreigt er voor de openstelling van de horeca een horrorscenario.
Hoog tijd dus voor een vervolgonderzoek over de te verwachten gevolgen gedurende de 2e helft van
het seizoen en over wat uiteindelijk de einduitslag van deze keiharde wedstrijd, gespeeld onder barre
weersomstandigheden, kan gaan worden.
Om de uitkomsten beter te kunnen vergelijken hebben we (gelijk het eerste onderzoek) naast het
totaal van alle verengingen ook een onderverdeling gemaakt in grote (500 leden of meer) en kleinere
(minder dan 500 leden) verenigingen.

2. Opstelling 2e helft
Uiteraard hebben we weer alle 11 de Arnhemse voetbalverenigingen benaderd om middels het
invullen van een inventarisatieformulier aan het vervolgonderzoek deel te nemen. Van 9 verenigingen
hebben we een ingevuld exemplaar voor de afgesproken datum terug mogen ontvangen. Dat is één
vereniging minder dan bij de eerste inventarisatieronde. Dat is uiteraard jammer, maar met 9 uit 11 is
er wat ons betreft nog steeds sprake van een representatief onderzoek.

Uitkomst: 3 grote en 6 kleinere verenigingen hebben aan het vervolgonderzoek deelgenomen.
Verbijzondering: dat is 1 grote vereniging minder dan bij het 1e onderzoek.
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3. Wordt dezelfde (steunmaatregelen) tactiek gehanteerd?
De tactiek van de 1e helft om door gebruikmaking van hulp van buitenaf zo goed mogelijk voorbereid
tegenstand aan de COVID-19 opponent te kunnen bieden, heeft prima gewerkt.
Uit het 1e onderzoek kwam naar voren dat verenigingen volop gebruik van steunmaatregelen hebben
gemaakt dan wel zelf kostenbesparende maatregelen hadden doorgevoerd.
Het 2e onderzoek geeft qua percentages bijna precies dezelfde uitkomsten weer.
Ook nu hebben wij weer een onderverdeling gemaakt in:
o Door overheid aan COVID 19 gerelateerde steunmaatregelen (TASO, NOW, TVL, TOGS)

Uitkomst: 1 (kleinere) vereniging niet, alle overige 8 verenigingen wel.
Verbijzondering: deelname TASO 4x, NOW 1x, TVL 7x, TOGS 3x, waarbij enkele verenigingen van
meerdere regelingen gebruik gemaakt hebben.
o

Niet aan COVID 19 gerelateerde subsidieregelingen (BOSA, Overig)

Uitkomst: 4 verenigingen (2 grote en 2 kleinere) wel, 5 verenigingen (1 grote en 4 kleinere) niet.
Verbijzondering: van met name de BOSA-regeling (3 verenigingen) wordt veel gebruik gemaakt.
o

Kostenbesparende maatregelen door verenigingen zelf (beëindigen c.q. verlagen
vrijwilligersvergoedingen, Energie & waterbesparende maatregelen, Opzegging huur veld, Overig)

Uitkomst: 1 (kleinere) vereniging niet, alle overige 8 verenigingen wel.
Verbijzondering: 6x vrijwilligers vergoeding, 4x energie & waterbesparend, 2x veldhuur en 2x overig,
waarbij enkele verenigingen meerdere maatregelen hebben getroffen.

Arnhemse Voetbal Federatie: Arnhems Voetbal tegen COVID-19 (vervolg onderzoek)

3

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 normaal gesproken dus financieel dubbel zo hard door, al wordt door de totale
horeca sluiting het effect op de kantine omzet natuurlijk vele malen groter.

Uitkomst: 6 verenigen hebben sinds de zomer overschrijvingsperiode te maken met een vermindering,
2 verenigingen met een gelijkblijvend en 1 vereniging met een stijging van het ledenbestand.
Verbijzondering: problematiek speelt met name bij de kleinere verenigingen, waarbij bij 2
verenigingen de afname (20% en 25%) fors is te noemen.

5. Het wedstrijdverloop
Contributie, sponsoring en de winst uit kantineverkopen vormen de belangrijkste inkomstenposten
voor verenigingen. Afname van het ledenbestand, de verdere beperkingen uitmondend in een totaal
verbod op het exploiteren van het horecagedeelte, maar ook de langer durende negatieve
economische ontwikkelingen bij ondernemers en ondernemingen kunnen deze posten verder sterk
onder druk zetten.
o Contributie
Het 1e onderzoek gaf al aan dat de meeste verenigingen (7 van de 10) een achteruitgang (tussen de 5
en 35%) in hun contributie inkomsten verwachtten, 1 dat de inkomsten ongeveer gelijk zouden bleven
en 2 verenigingen dat de inkomsten gedurende de 1e helft van het seizoen zouden stijgen.
In dit 2e onderzoek hebben we ze gevraagd of zij hun verwachting voor de 2e seizoenshelft willen
bijstellen.

Arnhemse Voetbal Federatie: Arnhems Voetbal tegen COVID-19 (vervolg onderzoek)

4

Uitkomst: 5 verenigingen verwachten geen wijziging in de situatie, 3 verenigingen een kleine
verslechtering en 1 vereniging een grote achteruitgang qua prognose voor de eerste helft van het
seizoen.
Verbijzondering: de 2e helft van het seizoen levert een (iets) negatiever verwachtingspatroon op dan
de lijn die bij het eerste onderzoek is ingezet. 1 kleine vereniging stelt haar verwachtingspatroon fors
naar beneden bij, wat kan duiden op het tussentijds vertrek van een volledig elftal dan wel meerdere
elftallen. Hier is verder geen onderzoek naar gedaan.
o Bruto kantine omzet
Het 1e onderzoek gaf al aan dat 9 verenigingen een grote achteruitgang in bruto omzet van de kantine
voorzagen. In dit 2e onderzoek hebben we ze gevraagd of zij hun verwachting voor de 2 e seizoenshelft
willen bijstellen.

Uitkomst: 7 verenigingen geven aan dat zij een nog rampzaliger scenario voor de 2 e helft van het
seizoen verwachten en 2 verenigingen geven bij hun uitkomst (gelijkblijvend) aan dat zij daarbij
uitgaan van spoedige (beperkte) heropening van hun kantines.
Verbijzondering: getallen spreken voor zichzelf.
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o Sponsorinkomsten
De verwachte gevolgen qua sponsorinkomsten voor de 1e helft van het seizoen waren zeer
uiteenlopend. Van een substantiële groei (+25%) tot een substantiële daling (-60%), waarbij een
verwachtte afname wel duidelijk de overhand had. In dit 2e onderzoek hebben we ze gevraagd of zij
hun verwachting voor de 2e seizoenshelft willen bijstellen.

Uitkomst: 5 verenigingen verwachten geen wijziging in de situatie, 3 verenigingen een kleine
verslechtering en 1 vereniging een grote achteruitgang qua prognose voor de 1e helft van het seizoen.
Verbijzondering: de 2e helft van het seizoen levert een (iets) negatiever verwachtingspatroon op dan
de lijn die bij het eerste onderzoek is ingezet. 1 kleine vereniging stelt haar verwachtingspatroon fors
naar beneden bij, wat kan duiden op het tussentijds afhaken van een hoofdsponsor. Hier is verder
geen onderzoek naar gedaan. Bij 2 verenigingen heeft COVID-19 gelukkig niet geleid tot afname van
sponsorinkomsten en verwachten ze zelfs een redelijke groei. Dat wil niet zeggen dat zij geen
negatieve invloed van het virus hebben ondervonden. Zonder virus had de groei misschien wel veel
groter kunnen zijn.
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o Begroting
Dat alle maatregelen rondom COVID-19 invloed hebben op de begroting is evident. Dat hoeft qua
begrotingsresultaat echter niet altijd te leiden tot een negatief resultaat. Gebruikmaking van steun- en
kostenbesparende maatregelen kunnen veel tegenvallers opvangen. De verwachtingen voor de 2e
helft van het seizoen en het gehele seizoen lopen bij de verenigingen sterk uiteen, maar zijn qua
uitkomsten van beide tabellen aardig consistent.
•

voor de komende 6 maanden.

•

voor het einde c.q. totaal van het seizoen

Uitkomst: 2 verenigingen verwachten een positief begrotingsresultaat, 3 verenigingen een neutraal
begrotingsresultaat en 4 verenigingen geven aan dat zij uitgaan van een negatief begrotingsresultaat.
Verbijzondering: een 3-tal verenigingen vinden het moeilijk om momenteel percentages aan te geven
en spreken alleen een algemene verwachting (positief of negatief) uit. Duidelijk is wel dat met name
kleinere verenigingen meer moeite hebben om hun begroting in balans te houden.
Voor alle duidelijkheid: het onder controle houden van het begrotingsresultaat is veelal het gevolg van
snijden in of uitstellen van te maken kosten c.q. uitgaven en kan in de nabije toekomst als alles weer
beter lijkt te moeten gaan met een boomerang effect bij de verenigingen terugkomen.
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6. De einduitslag
Bij voetbal is de einduitslag meestal zaligmakend. De daadwerkelijke tussenstand na de 1e helft van
het seizoen leert ons dat alle Arnhemse voetbalverengingen gelukkig nog bestaan, maar dat zegt
uiteraard niets over de staat van gezondheid waarin ze verkeren.
De uitslag over of verenigingen problemen verwachten met de continuïteit van hun vereniging aan het
einde van het seizoen is qua aantal gelijk gebleven aan het 1e onderzoek.

Uitkomst: 1 (kleinere) vereniging vreest voor haar voortbestaan, alle overige 8 verenigingen niet.
Verbijzondering: de vereniging drie vreest voor haar voorbestaan is een andere dan uit het 1 e
onderzoek.

7. Wedstrijdanalyse door de Arnhemse Voetbal Federatie.
Alle COVID-19 maatregelen hebben het verenigingsleven vrijwel geheel stilgelegd. Kantines en
kleedaccommodaties gesloten en vrijwel geen trainings- en (onderlinge)wedstrijdactiviteiten.
Dat laatste punt is bij het eerste onderzoek buiten beeld gebleven (er werd bij het uitvoeren van het
onderzoek toen nog gewoon volledig gebruik van de velden gemaakt), maar willen we nu in dit
onderzoek als extra punt naar voren brengen.

Uitkomst: de cijfers spreken voor zich.
Verbijzondering: Veldhuur is voor alle verenigingen een enorme kostenpost. In deze moeilijke tijden
betalen voor iets waar door wettelijke bepalingen veel minder gebruik gemaakt mag worden moet
wat ons betreft gezien worden als een niet gerechtigde speler bij de tegenstander.
Onze oproep aan de gemeente en het Sportbedrijf: laten we deze niet gerechtigde speler alvast
gezamenlijk van het “speelveld” halen. Kwijtschelding van een gedeelte van de huur zou jullie sieren
en valt in de gemeentelijke financiële huishouding misschien ook nog wel te compenseren met een
steunmaatregel van het rijk. Zoals jullie van ons mogen verwachten dat wij er alles aan doen om deze
wedstrijd te winnen, mogen wij dat qua hulp (vanaf de zijlijn) van jullie richting ons ook verwachten.
Zo is het cirkeltje mooi rond. En laat dat nu ook net de vorm zijn waaraan een kwalitatief goede
voetbal moet voldoen zodat er straks lekker verder “gebald” kan worden.
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•
•

•
•

Als AVF vragen wij de gemeente (Raad/College) om dit document tot zich te nemen.
Een compensatieregeling in gang te zetten voor het buiten ieders schuld on minder gebruik
mogen en kunnen maken van de velden, terwijl de hoogte en het innen van de veldhuur
onveranderd blijft.
Met ons mee te denken over mogelijk verdere algemene steunmaatregelen verenigingsbreed.
Met ons te denken over mogelijke oplossingen waarin maatwerk per vereniging noodzakelijk is.
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