CORONAMONITOR
Uitkomsten onderzoek hippische ondernemers
>> week 16 - 14 april

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 hippische
ondernemers en zal elke twee weken herhaald worden.

Vertrouwen

Financiën

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

33,6 % van de ondernemers geeft aan nog een buffer

47,7 % Heeft vertrouwen dat het

46,6 % geeft aan geen inzicht te hebben of zij voldoende

bedrijf door de crisis komt
43,8 % Is neutraal
8,47 % Heeft er geen vertrouwen in

Ondersteuning
Waar haalt u nu voornamelijk
de informatie vandaan?

te hebben. Gemiddeld kunnen zij het nog 5,2 maanden
uitzitten.
financiële buffers hebben
Van de ondernemers die geen buffer hebben verwacht
2,3 % direct extra krediet nodig te hebben.

16,3 % heeft binnen 1 maand extra krediet nodig.
Uit de open opmerkingen blijkt dat ondernemers zich
zorgen maken of zijn op lange termijn voldoende liquiditeit
hebben om de paarden te kunnen blijven verzorgen.

1. FNRS 29,4 %
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2. Landelijke media 27,4 %
3. Website landelijke overheid 26,1%

Top 3 - Ondersteunende
maatregelingen van de overheid

33,7 % Maakt gebruik van de TOGS

Personeel
Verwacht u door de coronacrisis
dat u afscheid moet nemen van
medewerkers?

18,5 % Heeft geen personeel

in dienst
56,9 % Verwacht NIET personeel
te moeten ontslaan tijdens
de crisis
24,6 % Verwacht personeel te
moeten ontslaan tijdens
de crisis

Klanten
91,8 % is aan het werk om het voor de ruiters zo

regeling
25,0 % Maakt gebruik van de NOW
regeling
20,7 % Maakt gebruik van de coulance
regeling van belastingdienst

9 % van de ondervraagde ondernemers maakt (nog) geen
gebruik van een van de ondersteunende maatregelen.

25 % van de ondernemers ervaart praktische problemen

bij de aanvraag van de noodmaatregel. Veelal zijn websites overbelast en/of duurt het vrij lang voordat bedragen
worden uitbetaald.

Handhaving
17,3 % van de hippische accommodaties heeft handhaving op bezoek gehad. Ongeveer 9 % van deze bedrijven
heeft een waarschuwing gehad.

aangenaam mogelijk te houden zoals;

4,4 % Online theorielessen
12,1 % Informatieve video’s
17,4 % Maakt video’s van paarden /pony’s

		 zodat klanten deze kunnen volgen

Heeft u nog vragen over
deze monitor of maatregelen
rond de coronacrisis?
Kijk dan op www.fnrs.nl
of neem contact op met de
FNRS 088 - 022 4300.

