
Impact van het Coronavirus op de Leuvense 

sportverenigingen 
Resultaatsverwerking, tendensen, adviezen, gewenste maatregelen, …  

 

Deze bevraging werd uitgestuurd naar de leden van de sportraad, alsook werd een oproep 

gelanceerd via de nieuwsbrief van begin mei 2020. 

 

Deel 1: clubgegevens 

In totaal vulden 80 sportverenigingen de bevraging in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruik van sportinfrastructuur  

Is er een relatie tussen het gebruik van het soort infrastructuur ten opzichte van de antwoorden.  

Zien we meer of grotere problemen bij buitensporten, wanneer er enkel gebruik wordt gemaakt van 

stedelijke sportinfrastructuur en dient hier een ondersteuningsmaatregel uit voort te komen?  

 

Er is geen duidelijk verband tussen sportclubs met eigen infrastructuur en meer of minder 

moeilijkheden, dan bij clubs die geen eigen infrastructuur hebben.  Problemen die gesignaleerd 

worden komen veelal verder uit de werking eigen aan de sportverenigingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deel 2: het huidige sportseizoen 
 

1) Voorziet jullie sportvereniging momenteel een online aanbod ter vervanging van de reguliere 

activiteiten? 

 
11 sportverenigingen maken dit aanbod bekend voor iedereen, 10 maken dit bekend voor hun leden.  

Hoe: via sociale media, via clubwedsite, Whatsapp groepen, nieuwsbrief, via mail, op maat en na 

aanvraag, …  

Het online aanbod is eerder beperkt.  

 

2) Heeft het coronavirus een impact op jullie sportvereniging, afgezien van het stopzetten van 

het huidige sportseizoen? 

 

- Het voortbestaan van de club is bedreigd door het dalend aantal leden en deze stop heeft 

een negatieve impact op het aantrekken van nieuwe leden of het behoud van bestaande 

leden  

- Geen mogelijkheid om nieuwe leden aan te trekken of minder aansluitende leden, geen 

verkoop van beurtenkaarten 

- Omdat er geen voorbereiding mogelijk, komt de buitenlandse reis in het gedrang.  Een 

alternatieve beoefening van duiksport is niet mogelijk  

- Gederfde inkomsten van activiteiten die kunnen doorgaan (zomerstage, grote 1-malige 

wedstrijden, grote 1-malige events, waar een volledige jaarwerking op geënt is, jaarlijks 

optreden, jaarlijkse wielertoeristentocht, buitenlandse stages, wegvallen 

clubkampioenschap, paasverkoop, …  



- Het mislopen van subsidies omdat er niet aan bepaalde criteria zal worden voldaan (vb. 

toelage voor topsort, als de sporters zich niet kunnen bewijzen, is er ook geen bewijs dat 

topsportprestaties zijn geleverd  

- Het mislopen van toelagen omdat grote sportactiviteiten niet kunnen  

- Reeds aankopen gedaan voor activiteiten die niet kunnen doorgaan  

- Het doorlopen van vaste kosten voor de huur van gebouwen (kantoor, kantine, telefonie, 

auto’s, elektriciteit, personeel, boekhouder, ledenbeheer,…) zonder het creëren van 

inkomsten 

- Het mislopen van sponsoring, omdat sport niet in de picture staat, angst voor minder 

sponsoring) 

- Dalende ledenaantallen bij zomerseizoensporten  

- Moeilijke voorbereiding voor volgende seizoen, daar trainingen niet kunnen doorgaan en 

conditie van spelers niet kan worden onderhouden  

- Mogelijke investeringen komen in gedrang   

- De toekomstige reguliere werken voor het volgende seizoen komt in het gedrang (drop 

out, geen vaardigheidsopbouw, …  

- Zelfstandige lesgevers zoeken ander werk, waardoor ze bij heropstart niet beschikbaar 

zijn   

- Invloed op de algemene werking  

 

Hoe wensen jullie deze problemen op te lossen? 

 

Financieel 

club rekent op de jaarlijkse subsidie (werkingstoelage, vormingstoelage, topsporttoelage), alsook de 

toelage voor het organiseren van een grote sportmanifestatie  

compensatie of laten wegvallen van huurkost van cafetaria  

kwijtschelden van huurgelden in 2020 

aanvragen van bestaande steunmaatregelen (tijdelijke werkloosheid, hinderpremie, …)  

Budget volgend seizoen herbekijken (spelerskosten, …) 

aanspreken van eigen buffer 

 

Clubaanbod  

Extra zomeraanbod  

flexibele lesplanningen opstellen 

Extra leden trachten aan te trekken door superhard te werken  

goed voorbereid zijn om (extra) aanbod te starten van zodra het kan  

 

Clubwerking:  

Sponsors consolideren 

extra activiteiten om inkomsten te genereren (huis aan huis verkoop)  

elektriciteit afschakelen, werken zelf uitvoeren,  

Lidgeld verhogen   

Leden informeren, contact houden, club levendig houden  

 



3) Het huidige sportseizoen werd in maart stopgezet. Voorzien jullie als club een compensatie 

naar de leden? 

  
 

34 sportverenigingen hebben nog geen beslissing genomen 

18 sportverenigingen voorzien GEEN compensatie, maar verwijzen naar solidariteit  

14 sportverenigingen voorzien een compensatie in het lidgeld voor het volgende seizoen 

3 sportverenigingen betalen een deel van het lidgeld terug  

11 andere sportverenigingen compenseren in een ander aanbod, compenseren niet, …  

 

4) Wat zijn de gevolgen op het vlak van kosten aan sportinfrastructuur voor jullie 

sportvereniging door het vroegtijdig stopzetten van het sportseizoen? Dit gaat zowel over 

het gebruik van de sportruimte(n), het onderhoud van eigen sportinfrastructuur, werken aan 

eigen sportinfrastructuur en de invloed op geplande investeringen. 

 

De sportverenigingen die stedelijke sportinfrastructuur huren ondervinden geen gevolgen.  

Vanaf 12 maart 2020 werden de reservaties kosteloos geannuleerd en dit tot op heden.  

Sportverenigingen die sportaccommodaties in eigen beheer hebben geven volgende 

gevolgen aan:  

- Schrapping van een aantal investeringen  

- Onderhoudskosten lopen gewoon door, wel verlies van inkomsten, mogelijk 

betalingsmoeilijkheden  

- Bouwwerken in eigen sportinfrastructuur worden zelf gedaan en gaan sneller vooruit 

- Huur dient betaald te worden  

- Vaste kosten blijven doorlopen  

- Onderhoudskosten blijven doorlopen, maar voorlopig nog niet duidelijk of dit invloed zal 

hebben op de toekomst van de club  

- Geplande investeringen gaan door 

- Uitstel van aankoop materialen 

- Ondersteuningsmaatregelen coveren lening infrastructuur  

IJsbaan Leuven verhuurt momenteel geen ijs.  Afwachten wat de impact zal van de huurprijs 

voor de gebruikers.  

 

 



5) Wat zijn de gevolgen voor jullie sportvereniging op het vlak van kosten aan lesgevers, 

spelers, materiaalaankopen, verzekeringen, geplande stages, sportkampen, ... door het 

vroegtijdig stopzetten van het sportseizoen?  

Het niet kunnen doorgaan van stages lijdt tot een verlies bij sportverenigingen (voorschotten 

reeds betaald en niet te recupereren).  

Verzekeringen blijven doorlopen, vaste kosten blijven. 

Aansluiting bij internationale federaties blijft te betalen.  

Lesgevers/ coaches die technisch werkloos zijn – loon dat bijgepast wordt = extra kost  

Werknemers worden doorbetaald (coördinator, lesgevers die op maat blijven werken)  

Huurkost voor accommodaties spelers loopt door  

 

De negatieve gevolgen voor eventuele hogere kosten is klein ten opzichte van het verlies aan 

inkomsten.   

 

6) Zijn er nog andere gevolgen langs kostenzijde voor jullie sportvereniging? 

Vaste kosten zoals leningen blijven doorlopen.  

KULeuven werkt met een sportkaartensysteem aan gedifferentieerde tarieven.  Hierin wordt 

geen compensatie gegeven.  

 

7) Wat zijn de gevolgen op vlak van inkomsten voor jullie sportvereniging door het vroegtijdig 

stopzetten van het sportseizoen? (bv. minder inkomsten door afgelaste activiteiten, minder 

inkomsten uit cafetaria, minder sponsorinkomsten, ...) 

Zoals in vraag 5 aangehaald is vooral het niet creëren van inkomsten een groot probleem en 

wordt dit door het merendeel van de sportverenigingen aangehaald als een groot pijnpunt.   

Enkele voorbeelden waarbij geen extra inkomsten worden gegeneerd:  

Sportkampen – Tofsportkampen  

Eetdagen, jaarlijks optreden, kleine en grote tornooien  

Inkomgelden reguliere wedstrijden, cafetaria  

Niet aantrekken van nieuwe leden  

Minder sponsorinkomsten, zeker wat betreft het werven van nieuwe sponsors. 

 

8) Heeft het coronavirus een positieve/negatieve invloed op het budget van jullie 

sportvereniging voor het huidige sportseizoen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoeveel % meer/minder budget is er beschikbaar voor jullie sportvereniging door het vroegtijdig 

stopzetten van het sportseizoen? 

We zien geen standaard in de antwoorden. 

Sportverenigingen die werken met lesgevers, gehuurde stedelijke infrastructuur, vast lidmaatschap, 

weinig vaste kosten zijn minder negatief over het budget.   

Sportverenigingen die nog activiteiten dienden te organiseren om de clubkas te spijzen (vb; 1-malige 

grote activiteit) zien een grote impact.  

Sportverenigingen met een (semi) professionele werking (veelal gepaard met grotere vaste kosten) 

ondervinden grotere hinder.  

Een percentage dat veelal terugkomt is: 30% minder budget beschikbaar.  

 

9) Voorziet jullie sportvereniging nog een heropstart van het huidige sportseizoen, rekening 

houdende met de richtlijnen vanuit de hogere overheden? 

 
De sportverenigingen die wensen op te starten doen dit graag vanaf wanner het veilig is en 

toegelaten is.  

 

Wat zijn de voornaamste redenen voor jullie sportvereniging om geen heropstart te voorzien? 

De sportaccommodaties zijn gesloten  

Het einde van het seizoen is nabij , het seizoen is officieel afgesloten  

Sport voor risicogroep, niet opportuun om op te starten 

 

10) Op welke ondersteuningsmaatregelen van de overheden rekent jullie sportvereniging?  

Een 25-tal clubs rekent op geen enkele ondersteuningsvorm.   

Wanneer een normale sportclubwerking (lees: zelfde aantal leden, op dezelfde sportoppervlakte, 

zelfde aantal lesgevers en geen grote extra kosten) kan opgestart worden in september is extra 

ondersteuning geen noodzaak om het verder bestaan van de sportvereniging te waarborgen.  

Echter het wegvallen van inkomsten uit activiteiten die konden worden georganiseerd (sportkampen 

Pasen, stages, festiviteiten, …) zien sportverenigingen graag gecompenseerd.  

 

Overige sportverenigingen noteren volgende wensen:  

- Annulatie of compensatie van huurkosten van sportinfrastructuur  

o Sportinfrastructuur via KULeuven gehuurd is een jaarkost.  

- Annulatie of compensatie van erfpachtvergoeding, …  



- Het ontvangen van de toelage bijzondere sportmanifestatie, niettegenstaande de 

activiteit niet plaatsvond. 

- Het ontvangen van subsidies ter compensatie van het niet werven van gelden door het 

organiseren van extra activiteiten.  

- De toelagereglementen bieden aan sportverenigingen jaarlijks een bron van inkomsten 

waar de sportvereniging op rekent.  De grootorde is jaarlijks dezelfde.  Door het niet 

volledig organiseren van het programma kunnen een aantal items binnen de 

toelagereglementen niet worden behaald.  Dit vermindert het budget van de vereniging.  

- Compensatie in federatiekosten (licentie spelers, … )  

- Opstellen van draaiboeken voor spelers, ouders, … voor het gebruik van sporthallen voor 

verschillende sportclubs/sporten.  

- Renteloze lening om liquiditeitsproblemen tijdelijk op te lossen.  

De hinderpremie van 4000 euro wordt aangevraagd door sportverenigingen die hiervoor in 

aanmerking komen.  

 

Deel 3: De toekomst 
 

11) Welke impact zal het coronavirus hebben op jullie sportvereniging voor het volgende 

sportseizoen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Verwachten jullie dat het coronavirus een impact zal hebben op de inschrijvingen voor het 

volgende sportseizoen? 

 

• Ja, we verwachten dat (nieuwe) leden langer zullen wachten 

met inschrijven  

• Neen, we verwachten dat leden op hetzelfde moment zullen 

inschrijven  

  

 

 

 

Andere verenigingen twijfelen, Rolschaatsen zou een boost kunnen verwachten, twijfel, …  

 

 

 



13)Verwachten jullie dat het aantal leden zal wijzigen volgend sportseizoen omwille van het 

coronavirus? 

 
 

14) Verwachten jullie dat het coronavirus een impact zal hebben op de beschikbaarheid van 

vrijwilligers, lesgevers, bestuursleden, ... ? Zo ja, op welke manier? 

- Ongeveer de helft denkt dat de impact beperkt zal zijn, de andere helft is negatief.  

- Vrijwilligers, bestuursleden, lesgevers, … die tot de risicogroep behoren (ouderen) nemen 

geen risico’s en zullen minder actief zijn; terughoudend om in groep samen te komen . 

- Belangrijk is om de veiligheid te garanderen en de nodige maatregelen te nemen.  Zolang 

er beperkende maatregelen zijn, zullen sommige mensen terughoudender reageren.  

- Door het wijzigen van plannen, verdwijnen perspectieven en haken vrijwilligers af.  

Trainers/ studenten geraken gedemotiveerd door onzekerheid en twijfelen over 

combinatie met studies  

- Nog moeilijker om lesgevers te vinden (omwille van een verminderde vergoeding?) 

- Structurele afvloeiingen?  

- Indien er nood is aan meer lesgevers wordt dit moeilijk  

 

15) Welke financiële impact verwachten jullie op het vlak van sponsoring voor het volgende 

sportseizoen? 

- Verschillende clubs geven aan geen sponsoring te hebben en ondervinden geen impact.  

- Er is geen enkele verenigingen die een positief resultaat denkt te bekomen.  

- Clubs die weinig sponsoring hadden, maar dit wel wensen, vrezen nu nog moeilijker 

sponsoring te vinden.  

- Uitgestelde sponsoring  

- We verwachten hier de grootste impact. De helft van ons budget bestaat uit sponsoring. 

Vele bedrijven / KMO's die vandaag problemen hebben gaan ongetwijfeld beknibbelen in 

hun marketing & communicatiebudgetten, incl sponsoring & events. Deze impact is 

vandaag onduidelijk maar is het zwaard van Damocles voor onze club. Langs kostenkant 

is er alle lucht uit door besparingen en optimalisaties. We moeten blijven focussen op 

inkomsten en sponsoring is sowieso al geen sinecure om los te weken bij bedrijven, 

vandaag is het echt een groot probleem. Dit kan een fatale klap betekenen voor het 

voortbestaan van onze club 

- Clubs zoeken extra sponsoring om verlies te compenseren  

- Clubuitrusting wordt duurder bij gebrek aan sponsoring  

 



16) Verwachten jullie dat het lidgeld zal wijzigen voor het volgende sportseizoen? 

 
 

17) Verwachten jullie dat er nog andere zaken zijn die een positieve/negatieve invloed zullen 

hebben op de financiële situatie van jullie sportvereniging? 

 

Sportverenigingen hopen op een blijvende positieve invloed van het coronavirus, namelijk 

het samenhorigheidsgevoel.   

Sportverenigingen hopen op een reguliere opstart van het seizoen, zodat de eerste financiële 

dobber kan verteerd worden.  Een 2de golf wordt problematischer in kader van het gezond 

voortbestaan van sommige sportverenigingen.   

Het is van uiterst belang dat een sportvereniging terug kan ageren, kan organiseren, kan 

ondernemen om de financiële balans in evenwicht te brengen.  Daarom vraagt zij ruimte om 

te mogen organiseren, binnen het wettelijk kader.  

 

Deel 4: Extra 
 

18) Hebben jullie nog andere zaken te melden die in de vragen niet aan bod kwamen? Wat kan 

de sportraad extra betekenen voor jullie sportvereniging in deze uitzonderlijke situatie? 

 

- Richtlijnen naar alle leden van de sportraad om een eenduidig signaal te geven naar leden rond vb. 

lidgeld.  

- Eerlijke gelijke opstart voor alle sportverenigingen  

- Informatie rond veilige opstart (dragen van mondmaskers, …), draaiboeken voor functioneel 

gebruik van sportaccommodaties voor verschillende sporten, voor spelers, ouders, trainers, …  

- Ter beschikking stellen van beschermend materiaal  

- Promotie voor sportclubs die terug opstarten  

- Promotie voor uitleendienst voor andere sportverenigingen.  

- Beperkte huurgelden indien minder leden per m² toegelaten zijn  

- Verouderde infrastructuur corona-veilig maken (drukknoppen douches sportcomplex Kessel-Lo)  

- Ideeënpot – hoe omgaan met corona  

- Flexibilieit voor organisatie extra events: vb. wegparcours skeeleren  

- De sportraad zou in samenwerking met de horeca van Leuven en de handelaars van Groot Leuven 

een platform kunnen opstarten waarbij elk lid van een aangesloten club bij vertoon van een lidkaart 

(uitgegeven door de sportraad en/of club) een korting (kan variëren van zaak tot zaak) krijgt. Zo 

creëert men een solidariteit tussen sportclubs en lokale handelaars. 



In een later stadium zou deze kaart ook kunnen gebruik worden om een korting te krijgen op de 

inkom bij sommige competitiewedstrijden van de aangesloten clubs. Hier wordt dan de solidariteit 

tussen clubs bevorderd. 

Lobbywerk naar sportfederaties dat ook zij soepel zijn, vb. vermindering scheidsrechter kosten, 

vermindering kosten wedstrijdverplaatsing, inschrijvingsgeld, …  

 


