Mailing clubs 3 april 2020
Het zal u niet zijn ontgaan dat de maatregelen ten aanzien van samenkomsten zijn verlengd tot en
met 28 april. Dat betekent dat wij uw club dringend adviseren om tot dan geen live clubavond te
organiseren.
Veel clubs hebben inmiddels de weg gevonden naar online clubavonden of andere schaakactiviteiten.
Op www.schaakbond.nl kunt u daar meer informatie over vinden.
Vanuit andere sportbonden zijn er veel signalen dat clubs in grote financiële problemen zijn geraakt.
Veel clubs in andere sporten zijn afhankelijk van inkomsten van de sportkantine, wegvallen van
sponsors die zelf in problemen zijn geraakt en door hoge accommodatiekosten. Mogelijk speelt dat
minder bij schaakclubs.
Mocht uw club toch in acute financiële nood zijn geraakt, meld dat dan bij ons. We zijn met NOC*NSF
en andere sportbonden in overleg over ondersteuning van clubs.

---------------------------------------------------------------------------------------- -----------------In dit verband vragen wij uw club om medewerking te verlenen aan een onderzoek van het Mulier
instituut naar de staat van alle sportverenigingen van Nederland (invullen kan tot donderdag 9 april).
Bijgaand de toelichting van het Mulier Instituut:

Wat is de impact van de coronacrisis op de sportwereld en dan met name de sportverenigingen?
NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het ministerie van VWS willen graag de vinger
aan de pols houden bij de sportverenigingen om te kijken of en zo ja welke ondersteuning nodig is.
Wij nodigen u uit om onderstaande vragenlijst over de impact van de coronamaatregelen in te
vullen. Hiermee helpt u ons met het creëren van een beter beeld van de behoeften van de
sportverenigingen in deze bijzondere tijd. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek
verwachten we meer inzicht te krijgen in de geleden schade en impact van de maatregelen voor
sportverenigingen. Op basis hiervan bepalen NOC*NSF en het ministerie van VWS welke
ondersteuning sportverenigingen nodig hebben. De VSG gebruikt de uitkomsten voor
beleidsontwikkeling. Uw input is dus van grote waarde.
Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 15-20 minuten tijd in beslag. U heeft tot donderdag 9
april om de vragenlijst in te vullen. Klik op onderstaande link om aan de vragenlijst te beginnen:
http://2gather.dubinterviewer.com/q?Quest=2199
Indien de link niet werkt kunt u het internetadres kopiëren en plakken in het adresveld van uw
browser.
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Janine van Kalmthout via
onderzoek@mulierinstituut.nl.

Het Mulier Instituut gaat vertrouwelijk om met de gegevens van uw vereniging. Klik hier voor meer
informatie over privacy. Wij stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst in wilt vullen en danken u
vriendelijk voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Mulier Instituut
Janine van Kalmthout
Resie Hoeijmakers
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tot slot:

Checklist verenigingen en top 10 uitdagingen voor clubs op Teams
NOC*NSF heeft de laatste tijd hard gewerkt aan de totstandkoming van een checklist voor
verenigingen. Deze checklist is een totaaloverzicht voor sportclubs waar je allemaal aan moet denken
nu je stil staat door Coronacrisis. Vanaf 4 april is deze checklist te vinden op www.nocnsf.nl.

