
CORONAMONITOR V
Uitkomsten onderzoek verenigingen
>> week 26 - 22 t/m 26 juni

Met deze laatste coronamonitor brengt de KNHS u op de hoogte van de evaluatie van de coronamaatregelen van specifiek 
onze KNHS verenigingen. De onderstaande informatie is tot stand gekomen door 71 respondenten uit de groep verenigingen 
met en zonder eigen accommodatie. 

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

84 % Heeft vertrouwen
14,3 % Is neutraal  
1,7 % Heeft er geen vertrouwen in

52,1 % Zoals verwacht 
25,4 % Vallen meer mee dan 

verwacht  
16,1 % Vallen meer tegen dan 

verwacht
5,6 % Zitten er nog midden in 

De financiële schade door corona
is voor meer dan de helft van de 
verenigingen (68,6 %) voelbaar. 
Toch heeft ook nog 30,4 % van 
de respondenten geen financiële 
schade geleden door corona crisis.

Vertrouwen

Gevolgen coronacrisis

Financiën

Leden

Ledenverloop als gevolg van de coronacrisis.

 63,4 % Geen leden verloren 

 19,7 % Nieuwe leden bij gekregen  
 16,9 % Tussen de 1-10 leden verloren  

Diensten

Top 5 tevredenheid ondersteunende 
diensten in corona tijd

Hierover waren de verenigingen tevreden tot
zeer tevreden:

 69,3 % Wekelijkse nieuwsbrieven 

 56,5 % Protocollen verantwoord sporten 

 56,5 % KNHS FNRS corona posters  

 53,2 % KNHS FNRS coronamonitor  

 53,2 % Corona themapagina op knhs.nl 
 voor sportaanbieders 

Het andere deel respondenten blijft veelal neutraal in
mate van tevredenheid, soms is een dienst onbekend
of is een klein deel ontevreden.

Sportmogelijkheden

Cijfers/samenwerking 

Vanaf het moment dan Nederland in lock-down ging, 
werden alle sportaccommodaties gesloten en kwam 
de sport stil te liggen. 

Hierover waren de verenigingen tevreden tot zeer tevreden:

 75,8 % Openstelling accommodaties voor het 
beweging geven paarden 

 62,0 % Mogelijkheid organiseren beoordelings- 
  en meetmomenten  

46,6 % Mogelijkheid voor oefen dressuur, -springen
en -cross   

 31,0 % Paardrijden.nl

Soms blijven verenigingen ook neutraal in hun mening, 
paardrijden.nl (37,9% neutraal). Het minst bekend 
bij de leden was het KNHS Noodloket (24,1%) en de 
corona actie cursus Paard&Welzijn (31%). Er zijn amper 
verenigingen echt ontevreden. 

We hebben gevraagd aan de verenigingen welk rapport-
cijfer ze ons zouden geven op basis van de activiteiten
in corona tijd. 

22,4 % - 8 of hoger

39,7 % - 7 
24,1 % - 6 

13,7 % - 5 of lager 

De meeste verenigingen (63,8%) staan neutraal in de 
samenwerking KNHS en FNRS in corona tijd en 34,5%
is hier tevreden tot zeer tevreden over. Slechts een zeer 
klein deel 1,7% is ontevreden. 

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.


