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Onderwerp: art. 44 vragen rapport Arnhemse Voetbal Federatie over zorgwekkende financiële
problemen bij verenigingen als gevolg van de coronacrisis.

Geachte voorzitter en leden,
Op 19 februari hebben de leden Elfrink, Dobbe en Cetintas van de SP-fractie de volgende schriftelijke
vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het rapport van de Arnhemse
Voetbal Federatie over de zorgwekkende financiële problemen bij veel verenigingen als gevolg van de
coronacrisis.
Hieronder volgen de antwoorden op de gestelde vragen.
1. Wat is de reactie van het college op bovengenoemd rapport?
Wij delen de zorgen van de Arnhemse Voetbal Federatie (AVF) over de impact van de coronacrisis op
de Arnhemse verenigingen. We hebben met grote regelmaat contact met de AVF en met individuele
verenigingen over de impact van de coronacrisis op de Arnhemse voetbalverenigingen en eerder al is er
een rapport door de AVF in samenwerking met de gemeente gemaakt over de impact van de eerste
coronamaanden op de clubs. Daarnaast participeren we samen met de AVF, Sportbedrijf Arnhem en de
KNVB in een adviesgroep voetbal in het kader van de Arnhemse Voetbalaanpak. Het is voor ons dus
ook geen verrassing dat de impact groot is.
2. Is het college het eens dat breedtesport en een bruisend verenigingsleven van cruciaal belang zijn
voor zowel kinderen als volwassenen en de Arnhemse samenleving als geheel?
Jazeker, daar zijn wij het ten zeerste mee eens. En naast de voetbalverenigingen telt Arnhem nog veel
meer sportaanbieders die van grote waarde zijn voor onze samenleving en waarbij de impact van de
coronamaatregelen groot is.
3. Erkent het college dat de in het rapport onderzochte voetbalclubs een groot deel van hun
inkomsten hebben zien wegvallen, waaronder het in veel gevallen wegvallen van de complete
kantineomzet?
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Ja. Het klopt dat met name het sluiten van de kantines en daarmee het wegvallen van de kantineomzet
zorgen voor een grote terugval van inkomsten voor verenigingen. Gelukkig valt het aantal opzeggingen
van lidmaatschap nog mee en betalen de meeste leden nog steeds trouw hun contributie al zien we ook
hierin een terugval. We roepen leden wederom op om hun contributie zo mogelijk te blijven betalen.
4. Erkent het college dat de problemen die in het rapport worden beschreven niet alleen voor
voetbalclubs gelden, maar ook andere verenigingen treft?
Het klopt dat alle sportaanbieders getroffen worden door de coronacrisis. Het verschilt echter per
vereniging en soort sport hoe groot de impact is. Dat heeft onder meer te maken met de verschillen in
beperkingen tussen binnensport (helemaal niet toegestaan) en buitensport (deels toegestaan). Ook
speelt mee of verenigingen een eigen kantine hebben waaruit ze normaal gesproken omzet genereren of
niet. Daarnaast spelen ook de verschillen in maatregelen tussen volwassenen en jeugd mee en
verwachten we daardoor een grotere impact op verenigingen die hoofdzakelijk volwassenen als leden
hebben.
5. Erkent het college dat het wegvallen van deze inkomsten een enorm risico is voor het voortbestaan
van veel verenigingen?
Die uitspraak is wat ons betreft iets te kort door de bocht. De coronacrisis heeft in algemene zin veel
impact op de verenigingen. Echter, tot nu toe worden veruit de meeste verenigingen niet direct bedreigd
in hun voortbestaan. Waar dat wel het geval is, speelt meer dan het wegvallen van deze inkomsten.
Verenigingen die er voor de coronacrisis goed voor stonden worden nu (nog) niet direct bedreigd in hun
voortbestaan. Waar dat wel het geval is leveren we maatwerk. Dat maatwerk wordt bepaald aan de hand
van het ondersteuningskader en kan onder andere bestaan uit het opschorten van de huur en het
verlenen van een aanvullende subsidie.
Uiteraard is het ook afhankelijk van hoe lang de maatregelen in stand worden gehouden hoezeer
verenigingen worden bedreigd in hun voortbestaan.
6. Is het college het eens dat de gemeente moet voorkomen dat onze verenigingen hierdoor gaan
omvallen?
Ja, we zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat verenigingen die voor corona gezond waren, niet
door corona omvallen. Het Sportbedrijf benadert de sportverenigingen actief om te wijzen op de
mogelijkheden die er zijn voor ondersteuning (ondersteuningskader) en roept de verenigingen op om op
tijd aan de bel te trekken. Het is vooralsnog voornamelijk overleven, totdat er weer meer kan en we de
verenigingen kunnen ondersteunen in de opbouw, na corona.
Daarnaast biedt het Sportbedrijf services, vanuit de ‘sportlijn’ van het Arnhems Sport- en
Beweegakkoord, waaronder ledenbehoud en ledenwerving. Dit laatste in gezamenlijkheid met de
verenigingen. Verenigingen kunnen hun behoeften aan deze services kenbaar maken bij de afdeling
verenigingsondersteuning van het Sportbedrijf. Het Sportbedrijf zet ook in op een (verdere)
kwaliteitsslag bij verenigingen, nu en na de coronacrisis. Het belang van behoud van verenigingen wordt
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onderschreven, waarbij het wel belangrijk is dat bij het sporten bij een vereniging plezier centraal staat
en dit dan ook gebeurt binnen een verantwoord pedagogisch sportklimaat.
7. Is het college bereid de veldhuur van verenigingen te compenseren, zoals de verenigingen vragen?
Zo ja; wanneer mogen wij daarvan de eerste resultaten verwachten?
Vanuit het Rijk zijn nieuwe steunpakketten aangekondigd en opengesteld voor compensatie.
Verenigingen hebben de mogelijkheid om zelf een aantal regelingen aan te vragen als zij aan de
vereisten voldoen (TASO, TVL, TOZO, NOW). Ook is er een compensatieregeling voor de huur (TVS),
welke door de verhuurders kan worden aangevraagd. Deze regeling is verdeeld in twee tranches: één
voor de huur van accommodaties in kwartaal 4 van 2020 en één voor de huur in kwartaal 1 en 2 van
2021.
De regeling voor het 4e kwartaal van 2020 is op hoofdlijnen bekend en betreft een compensatie van 45%
over de totale vaste huur van dat kwartaal (voor verenigingen die met de juiste SBI codes ingeschreven
staan bij de KvK). Het Sportbedrijf zal deze regeling voor de verenigingen in kwestie aanvragen en
daarvoor deze verenigingen kwijtschelding verlenen ter hoogte van het compensatiebedrag.
De clubs aangesloten bij de Arnhemse Voetbal Federatie vallen alle direct of indirect onder de
compensatieregeling.
8. Indien het college niet bereid is om de veldhuur te compenseren, wat gaat het college dan doen om
te voorkomen dat Arnhemse verenigingen het loodje leggen?
Niet van toepassing. Zie antwoord vraag 7.
9. Erkent het college dat veel verenigingen op dit moment het hoofd boven water houden door
drastisch te snijden in kosten, waaronder het uitstellen van noodzakelijke investeringen, en dat die
investeringen straks alsnog moeten worden gedaan, waardoor clubs die de coronacrisis zelf hebben
weten te overleven straks alsnog dreigen te bezwijken, door het in het rapport beschreven
‘boemerangeffect?’
We zetten in op snel herstel zodra dat mogelijk is. Daarin ondersteunt het Sportbedrijf door middel van
verenigingsondersteuning, ledenwerving en het maken van de verbinding naar de wijk. Als verenigingen
na de coronacrisis alsnog om dreigen te vallen door de effecten van de crisis, dan moeten we hier als
gemeente maatwerk op leveren. We kunnen dit nu nog niet goed voorzien en erop vooruitlopen, maar
het heeft onze aandacht.
10. Is het college bereid om clubs financieel te ondersteunen om dit dreigende ‘boemerangeffect’ te
voorkomen? Zo nee, waarom niet en hoe denkt het college dan te voorkomen dat clubs straks alsnog
omvallen? Zo ja, wanneer mogen wij daarvan de resultaten verwachten?
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Samen met de AVF en Sportbedrijf Arnhem houden we de vinger aan de pols. Afhankelijk van de situatie
van een vereniging kijken we wat de benodigde maatregelen zijn. We leveren dus per vereniging
maatwerk.
11. Is het college bereid mee te denken met verenigingen over mogelijke oplossingen en daarbij
maatwerk per vereniging te leveren? Zo nee; waarom niet? Zo ja; welke resultaten mogen wij daarvan
verwachten?
Ja. Dit deden we al en zullen we ook blijven doen. Zie hiervoor ook de beantwoording van de door uw
fractie ingediende vragen op 12 augustus 2020 over ‘het bericht dat het Arnhems voetbal zware
verliezen voorziet door corona-ingrepen’.
Het resultaat is vooraf niet aan te geven aangezien het om maatwerk per vereniging gaat.
12. Is het college bereid de vragen te beantwoorden in de gestelde volgorde en daarbij niet te
clusteren?
Ja.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,
de loco-secretaris,

de burgemeester,

P.J. Altena

A. Marcouch

Bijlage: ingekomen vragen ex art. 44 RvO.

Stadskantoor - Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9029 • 6800 EL Arnhem
Telefoon 0800-1809 (lokaal tarief) • Fax 026-3774830 • www.arnhem.nl

