
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 hippische ondernemers  
en zal elke twee weken herhaald worden. >> Respons: 44,4%

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

54,8 % Heeft vertrouwen dat het 
 bedrijf door de crisis komt 
34,8 % Is neutraal 
10,4 % Heeft er geen vertrouwen in

Vertrouwen

CORONAMONITOR III
Uitkomsten onderzoek hippische ondernemers
>> week 19 - 5 mei 

Waar haalt u nu voornamelijk 
de informatie vandaan?

1. FNRS 33,9 %
2. Landelijke media 23,0 %
3. Website landelijke overheid 20,7%

Ondersteuning

2 1 3

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

17,7 % Heeft geen personeel 
 in dienst 
64,6 % Verwacht NIET personeel 
 te moeten ontslaan tijdens 
 de crisis
17,7 % Verwacht personeel te 
 moeten ontslaan

Personeel

Klanten

90,6 % heeft een alternatief programma voor de  
 klanten ontwikkeld

Voorlichting aan klanten is voor 70, 9 % van de 
bedrijven geen probleem. 11,1 % geeft aan wel moeite 
te hebben.

Van de bedrijven die aangeven een afscheid te moeten 
nemen van een personeelslid is het meest gegeven 
antwoord 1 medewerker. 

49,1 % van de ondernemers geeft aan nog een buffer 
te hebben. Gemiddeld kunnen zij het nog 5,6 maanden 
uitzitten. 

39,4 % geeft aan geen inzicht te hebben of zij voldoende 
financiële buffers hebben. 

10,8 % heeft binnen 1 maand extra krediet nodig. 

21,5 % van de ondervraagden is het eens met de  
stelling: Wij hebben problemen met de liquiditeit. 

Op de vraag: Zijn er klanten/ruiters die hun geld 
terugvragen geeft 29,6% aan dat dit het geval is.

Financiën

Top 3 - Ondersteunende  
maatregelingen van de overheid  

36,8 % TOGS regeling
24,2 % NOW regeling 
13,5 % Maakt gebruik van de coulance
 regeling van belastingdienst

11,9 % van de ondervraagde ondernemers maakt 
(nog) geen gebruik van een van de ondersteunende 
maatregelen.

11,9 % van de ondernemers ervaart praktische 
problemen bij de aanvraag van de noodmaatregel. 
Veel genoemd is dat de SBI-code niet in de regeling valt. 
Daarnaast duurt het vrij lang voordat bedragen worden 
uitbetaald.  

Vanaf 29 april was het mogelijk onder voorwaarden 
de openstelling te verruimen voor jeugd. 
Is uw buiten accommodatie al weer open?

 60,5 % Direct op 29 april

 21,5 % Latere datum

 2,3 % Nog niet open

 15,8 % Heeft aangegeven geen klanten 
  te hebben in de doelgroep

Van de bedrijven die hernieuwd zijn open gegaan, 
heeft 47,2 % dit in overleg met de gemeente gedaan. 

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

Opening


