
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. >> Respons: 19,9%

CORONAMONITOR III
Uitkomsten onderzoek verenigingen (met accommodatie)
>> week 19 - 5 mei 

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

75,5 % Heeft vertrouwen
21,7 % Is neutraal  
2,8 % Heeft er geen vertrouwen in

Vertrouwen

Van wie krijgt u hulp aangeboden? 

1. Gemeentes 17,2 %
2. Leden/ vrijwilligers 15,9 %
3. KNHS 10,8 %
26,1 % van de verenigingen heeft
geen hulp nodig. 

Hulp
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Ondersteuning

Top 3 - Ondersteunende  
maatregelingen  

24,1 % Maakt gebruik van de TOGS
 regeling
3,6 % Maakt gebruik van de coulance
 regeling van belastingdienst
2,7 % Maakt gebruik van de NOW
 regeling 

65,2 % van de verenigingen maakt nog geen gebruik 
van ondersteunende overheidsmaatregelen. 

Omzetverlies

28,8 % Van de verenigingen hebben omzetverlies. 

56,5 % Van de verenigingen geeft aan voldoende buffer 
 te hebben om de coronacrisis te overbruggen. 

47,5 % Van de verenigingen heeft een buffer van
 zeker een jaar.  

17,4 % Van de verenigingen die geen buffer heeft  
 verwacht binnen 1 tot 3 maanden extra krediet
 nodig te hebben.  

9,8 % van de ondervraagde verenigingen is het eens 
met de stelling: Wij hebben problemen met de liquiditeit. 

Op de stelling: Er zijn klanten/ruiters die hun geld terug-
vragen is 25,9 % het eens.

Financiën

Leden

55,5 % van de verenigingen heeft een aangepast 
aanbod voor leden. De meest genoemde activiteiten zijn:

• Heeft online theorielessen

• Biedt leden de gelegenheid hun paard (volgens  
 schema) beweging te geven op de accommodatie 

• Biedt online informatieve video’s

Opening

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

 40,3 % Direct op 29 april

 35,5 % Latere datum

 11,8 % Nog niet open

 12,6 % Heeft aangegeven geen ruiters te 
  hebben in deze doelgroep

Van de verenigingen die hernieuwd zijn open gegaan, 
heeft 62,5 % dit in overleg met de gemeente gedaan.  

15,9 % heeft dit anders gedaan, bijvoorbeeld door 
toesturen protocol naar de gemeente.

Heeft u nog vragen over deze monitor of maatregelen 
rond de coronacrisis? Kijk dan op www.knhs.nl of neem 
contact op met de KNHS 0577 - 408 290.

Handhaving

9,5% van de verenigingen heeft bezoek gehad
van handhaving.


