CORONAMONITOR

Uitkomsten onderzoek verenigingen (met accommodatie)
>> week 14 - 31 maart
Met deze coronamonitor brengen de KNHS en FNRS u graag op de hoogte van de impact van de coronamaatregelen op de
hippische sector. De onderstaande informatie is tot stand gekomen door een onderzoek onder een groot aantal verenigingen
en zal elke twee weken herhaald worden.

Vertrouwen

Lessen en instructie

Heeft u vertrouwen dat u
met uw vereniging door deze
coronacrisis komt?

Geeft uw vereniging zelf of
personeel normaal gesproken
lessen op de vereniging?

62,3 % Heeft vertrouwen
29,8 % Is neutraal
7,88 % Heeft er geen vertrouwen in

46,7 % Heeft een externe instructeur
45,8 % Heeft een eigen instructeur
7,5 % Heeft geen lessen op de
accommodatie

Er is op de verenigingen momenteel
geen personeel dat mogelijk ontslagen
moet worden.

Hulp
Van wie krijgt u hulp
aangeboden?
1. Leden/ vrijwilligers 15,3 %
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2. KNHS 9,5 %
3. Landelijke overheid 4,4 %

51,8 % van de verenigingen geven
aan geen hulp te ontvangen.

Financiën
Omzetverlies

26,3 % van de verenigingen hebben omzetverlies.
56,9 % van de verenigingen geeft aan nog een buffer

Leden
Heeft u een aangepast aanbod voor leden?

8,2 % van de verenigingen geeft aan voor leden
een aangepast aanbod te hebben zoals video’s van
de paarden en vlogs. De meest genoemde overige
activiteiten zijn:
• Buitenbaan beschikbaar voor leden die thuis niet
kunnen trainen
• Individueel bakgebruik door leden
• Vaste leden mogen vrij rijden in en buiten de manege
• Ponyruiters hebben een vorm van ‘online’ ponyles
met gebruik van filmpjes

te hebben om de corona crisis te overbruggen.

47,6 % van de verenigingen heeft een buffer van
zeker een jaar.

22 %

van de verenigingen verwachten binnen
1 tot 3 maanden krediet nodig te hebben.

Waar komt het omzetverlies vandaan?
De verenigingen noemen het meest
• Wedstrijden
• Kantine
• Concoursen en evenementen

En verder…
Verenigingen zonder accommodatie komen nu niet
meteen in de problemen en hebben meestal vertrouwen
dat ze door de coronacrisis komen. Ze hebben meestal
nog een financiële buffer om het een jaar vol te houden.
Geen enkele vereniging zonder accommodatie heeft
krediet nodig.
Heeft u nog vragen over
deze monitor of maatregelen
rond de coronacrisis?
Kijk dan op www.knhs.nl
of neem contact met de
KNHS 0577 - 408 290.

