Zorgen bij tennis- en padelverenigingen voor impact
coronacrisis op lange termijn
Openstelling clubhuis en terras noodzakelijk om schade te beperken
Veertig procent van de tennis- en padelverenigingen maakt zich grote zorgen over de
langdurige gevolgen van de coronacrisis. Het gemis aan inkomsten op lange termijn is
groot, omdat aanwas van nieuwe leden en de barinkomsten achter blijven zolang
clubactiviteiten beperkt mogelijk zijn. Het is dan ook belangrijk dat clubhuizen en
terrassen zo snel mogelijk weer open gaan en de clubactiviteiten uitgebreid kunnen
worden, om de schade op termijn enigszins te beperken. Dit blijkt onder andere uit een
inventarisatie van de KNLTB en een onderzoek van het Mulier Instituut, dat in april in
opdracht van NOC*NSF en in afstemming met de Vereniging Sport en Gemeenten en het
ministerie van VWS de gevolgen van de beperkende maatregelen in verband met het
coronavirus voor sportverenigingen onderzocht. Aan het onderzoek van het Mulier
Instituut deden onder andere 387 tennis- en padelverenigingen mee.
Ondanks de zorgen geven de meeste tennis- en padelverenigingen in het onderzoek aan
voldoende veerkracht te hebben om de coronacrisis te overleven. Ze vertrouwen er op dat ze de
gevolgen van de crisis aan kunnen en 74% vindt dat de bestuurbaarheid van de verenigingen
door de crisis niet in het gedrang komt.

Meer dan driekwart van de verenigingen verwacht dat de leden hun contributie blijven betalen.
De solidariteit onder leden is groot, waardoor verenigingen verwachten dat de contributie inning
niet in het gedrang is. Een vijfde van de vereniging overweegt een deel van de contributie aan
leden terug te geven omdat er niet gespeeld kon worden. Tijdens het onderzoek van het Mulier
Instituut waren sportclubs nog gesloten. Nu de banen weer open zijn, zal het innen van
contributie naar alle waarschijnlijkheid voor nog minder clubs een probleem vormen.
Hoewel verenigingen mogelijke besparingen zien op met name accommodatie- en
energiekosten, geeft een kwart van de verenigingen aan dat het gebruik van financiële
overheidsregelingen noodzakelijk is om als vereniging te kunnen overleven.

Robert Jan Schumacher, directeur Dienstverlening bij de KNLTB: “Het zijn vooral kleine
verenigingen (16%) die minder positief zijn, de pijn zit bij hen vooral in het feit dat ze in veel
gevallen denken niet in aanmerking te komen voor overheidssteun zoals de TOGS
(Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) omdat ze niet voldoen aan de minimale
bedragen van omzetverlies en vaste lasten.” Van de ondervraagde verenigingen doet de helft
inmiddels een beroep op TOGS, 27% weet nog niet of ze er gebruik van gaan maken.
Schumacher: “De veerkracht, bestuurbaarheid en solidariteit zijn positieve signalen.
Tegelijkertijd zien we dat veel verenigingen vrezen voor de langdurige effecten van de crisis”.
Bijna de helft maakt zich ernstige zorgen, voor 27% is noodhulp van de overheid essentieel om
te overleven. Het tennis- en padelseizoen stond op het punt van beginnen toen de coronacrisis
uitbrak. De maanden maart, april en mei zijn traditioneel de maanden waarin veel nieuwe leden
bij de clubs komen. Dat bleek nu in deze crisistijd niet mogelijk. Daarom verwachten de meeste
verenigingen dan ook minder nieuwe leden en sommige ook verlies van bestaande leden.

Het ontbreken van verenigingsactiviteiten in maart en april heeft ook grote impact. De helft van
de verenigingen geeft aan dat 25 tot 50% van de jaarlijkse activiteiten niet heeft plaatsgevonden,
voor ruim een derde van de verenigingen ligt dat op 0 tot 25%. Het merendeel van deze
activiteiten kan niet worden ingehaald. De inkomsten die verenigingen hierdoor mislopen wordt
door ruim de helft van de verenigingen geschat op meer dan 30% van de begrote inkomsten, als
de activiteiten niet hervat kunnen worden tot en met juli.

Vraag TOGS aan
“De gemiddelde inkomstenderving ligt nu op 10.9K euro (berekend tot 28 april) en loopt mogelijk
nog op tot 35K als activiteiten op de club niet hervat kunnen worden. We raden verenigingen
dan ook ten zeerste aan de TOGS aan te vragen”, zegt Schumacher. “De barinkomsten zijn
cruciaal voor veel verenigingen, 94% beschikt over een eigen kantine/bar. Nu gaat het nog,
maar voor de lange termijn is het dus noodzakelijk dat de clubhuizen en terrassen zo snel
mogelijk open gaan om de schade enigszins te herstellen en de continuïteit van de verenigingen
te waarborgen. We zetten ons hiervoor in, samen met NOC*NSF, en kijken in hoeverre
clubhuizen en terrassen met richtlijnen die voor de horeca per 1 juni gelden mee kunnen doen”.
Nu de banen ook voor volwassenen weer open zijn, is er weer hoop. Alle leden kunnen weer
tennissen en padellen. Dit betekent ook dat verenigingen weer aan de slag kunnen met
wervingsacties om nieuwe leden naar de club te trekken. Tennis en padel zijn bij uitstek sporten
waarbij de 1.5 meter afstand goed uit te voeren is.
Steun KNLTB
Robert Jan Schumacher: “Uit het onderzoek blijkt dat 88% van de verenigingen de KNLTB
raadpleegt voor ondersteuning, en dat is belangrijk want we kunnen clubs in deze tijd goed
helpen. Tijdens de coronacrisis informeren we onze verenigingen en leraren voortdurend over
de maatregelen en de impact op tennis en padel. We hebben ze geholpen met het opstarten van
tennis voor jeugd vanaf 29 april met richtlijnen en stappenplannen, allemaal overzichtelijk
beschikbaar via onze Corona Toolbox (corona.knltb.nl). Na het opstarten van tennis en padel
voor huidige leden kunnen we ook ondersteunen bij werving van nieuwe leden met bijvoorbeeld
de Zomerchallenge voor jeugd en volwassenen en programma’s zoals Tennis Fit en OldStars
tennis voor ouderen. Deze programma’s worden afgestemd op het 1.5m protocol en zijn
daarmee bij uitstek geschikt om leden maar ook ongebonden spelers op een veilige manier op
de club te verwelkomen.” De komende weken organiseert de KNLTB diverse webinars en voor
vragen en ondersteuning op maat kunnen verenigingen contact opnemen met hun
accountmanagers.

