Sport en bewegen essentieel in de strijd tegen Corona
Laat Amersfoortse sportverenigingen hun rol vervullen
Het Coronavirus grijpt steeds dieper in op onze samenleving. Ook in 2021 hebben we lang
rekening te houden met beperkingen. Dat de jeugd nog buiten kan sporten met elkaar is fijn
maar dat senioren niet met elkaar kunnen sporten in de buitenlucht is naar onze mening niet
terecht. Het is niet meer uit te leggen waarom winkelend publiek haar gang kan gaan terwijl
senioren niet in teams of in beperkte groepen kunnen sporten en bewegen. Waarom binnen
wel een ruimte gevuld mag worden met dertig mensen maar buiten op een groot veld geen
teams mogen sporten. Waarom topsporters wel mogen trainen en profvoetballers al huggend
op tv een doelpunt vieren en burgers zoveel mogelijk thuis moeten blijven. Deze
inconsistenties gaan in toenemende mate knellen en worden met de lockdown die op 11
december is aangekondigd niet weggenomen. Er dreigt structurele schade te ontstaan die
niet meer gerepareerd kan worden. Sportverenigingen die een langere lockdown niet
overleven, ledenaantallen die significant afnemen, vrijwilligers die de handdoek in de ring
gooien. Het ecosysteem waarin mensen kunnen sporten en bewegen dreigt ontwricht te
raken omdat sportverenigingen de ruggengraat van dat ecosysteem vormen.
De Amersfoortse Sportfederatie (ASF) heeft als belangenbehartiger voor de sportverenigingen
een aantal aanbevelingen1 geformuleerd hoe Amersfoort kan zorgen dat sportverenigingen
hun rol kunnen blijven vervullen en niet omvallen. Voor een gezond en groeiend Amersfoort.
1. Voorkom dat leden afhaken omdat sportverenigingen stilliggen

Sporters en sportverenigingen ervaren in toenemende mate de inconsistentie van de
maatregelen van de overheid. Wel volle winkelstraten maar geen teamsporten voor senioren
in de buitenlucht. ASF pleit ervoor om senioren net als de jeugd te behandelen, en zonder
beperkingen op de eigen vereniging te laten trainen en spelen. We zijn ervan overtuigd dat
sport één van de oplossingen is in deze tijd en zeker buiten geen extra risico’s met zich
meebrengt. Dat voorkomt dat leden afhaken of alternatieven zoeken. En het voorkomt nog
meer eenzaamheid. Dat is desastreus voor de continuïteit van sportverenigingen. ASF roept
de gemeente en de SRO op om sport voor senioren een hogere prioriteit te geven en hun
invloed op regionaal (VRU) en landelijk niveau (VSG en VWS) aan te wenden. Sporten is
onmisbaar voor een goede balans tussen gezondheid, economie en een sterke maatschappij.
ASF roept sportverenigingen op om hun invloed bij hun sportbonden aan te wenden.
1

ASF heeft bij de formulering van de aanbevelingen dankbaar gebruik gemaakt van het onderzoek
‘Gevolgen coronacrisis voor sportverenigingen. Stand van zaken najaar 2020’ van het Mullier
Instituut, van de Corona & sport enquêtes van de Sport3hoek die door ASF zijn geinitïeerd, van de
overleggen van het Kernteam Corona Sport3hoek en de gesprekken met vele bestuurders en
vrijwilligers van sportverenigingen in de afgelopen maanden.
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2. Biedt maatwerk om sportverenigingen te ondersteunen in het overleven van de
coronacrisis

De ene sportvereniging heeft meer schade ondervonden van de Coronabeperkingen dan de
andere. De ene sportvereniging heeft een andere rol in de wijk dan de andere. Daarom vindt
ASF het belangrijk dat de ondersteuningsmaatregelen in tijd, expertise, contacten en
financiële middelen gericht worden ingezet om sportverenigingen te helpen overleven. Geen
sportvereniging mag door de Coronacrisis omvallen. Wij roepen de gemeente op om daarin
creatief te zijn en sportverenigingen te stimuleren om samen te werken, ‘hardware’ en
‘software’ te delen. Dan is deze crisis niet alleen beter te overleven maar kunnen
sportverenigingen ook meer toekomstbestendig worden. Maatwerk is dan het devies.
3. Stel een sportsolidariteitsfonds in

Om te voorkomen dat er door druk op de gemeentelijke financiën te weinig middelen
beschikbaar zijn om het sportecosysteem in Amersfoort in stand te houden en de ambities
van de Sportnota te kunnen realiseren is het advies van ASF om een sportsolidariteitsfonds op
te zetten. Daarmee kunnen in de kern gezonde en in de kern essentiële sportverenigingen
geholpen worden als de andere steunmaatregelen onvoldoende zijn.
4. Verminder regeldruk rondom naleving en steunmaatregelen

De Coronamaatregelen verhogen de regeldruk voor sportverenigingen die draaien op
vrijwilligers. Maar ook door andere maatregelen verhogen de regeldruk zoals de nieuwe Wet
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). NOC-NSF, sportbonden, SRO en de gemeente
willen steeds meer informatie verzamelen over sport en sportverenigingen. Dat is goed voor
beleidsinput maar legt ook druk. Zet dus vooral in op het makkelijker maken, dan blijft het ook
behapbaar en leuk voor de verenigingsbesturen.
5. Start field labs om te bekijken hoe veilig gesport kan worden

Premier Rutte kondigde op 8 december het instrument van de field labs aan om in
verschillende sectoren ervaring op te doen met hoe weer op te starten. ASF adviseert de
gemeente om deze field labs ook voor sport en met name de seniorensport op te zetten.
Maak daarbij nadrukkelijk gebruik van de ervaringen uit de eerste lockdown. Dan ontstaat er
perspectief en zijn we als sportend Amersfoort beter voorbereid op de toekomst.
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