
Nederland watersportland! Een leven lang genieten op het water

Corona checklist watersportverenigingen

Als bestuur van een watersportvereniging heb je veel te regelen rondom de coronacrisis. Het 
Watersportverbond helpt haar aangesloten verenigingen op weg bij de organisatie hiervan. Dit 
is een checklist met onderwerpen waar je als bestuur bij stil kunt staan en waar de coronacrisis 
invloed op kan hebben.

1. Financieel

Inkomsten 
Wat betekent de coronacrisis voor mijn 
vereniging m.b.t.: 
• Contributie, lidmaatschap.
• Kantine-inkomsten.
• Sponsorinkomsten. 
• Inkomsten uit lessen en opleidingen (bijv. 

voorjaarsopleiding jeugd.)
• Inkomsten uit en kampen, activiteiten en 

evenementen (bijv. zeilkampen, kanopolo-
toernooien, zeilwedstrijden, toertochten.)

• Gemiste entreegelden. 
• Inkomstenderving als gevolg van leden-

aanwas (geen open dag) of ledenverlies.
• Inkomsten uit verhuur van de  

accommodatie (clubhuis.) 
• Inkomsten uit verhuur van ligplaatsen aan 

passanten (en evt. leden.)
• Inkomsten uit douche-, water- en  

elektriciteitsvoorzieningen.
• Inkomsten uit diensten, zoals kranen en 

hellingen.
• Subsidiegelden. 
• Inkomsten uit begrote acties.
• Overige inkomsten (zelf in te vullen)

Uitgaven 
Wat betekent de coronacrisis voor mijn 
vereniging m.b.t.: 
• Lonen van medewerkers (b.v.  

havenmeesters, barpersoneel,  
administratie, onderhoudspersoneel.)

• Vrijwilligersvergoedingen.
• Huren van accommodatie 
• Rente en aflossing van (hypothecaire)  

leningen.
• Onderhoudskosten. 
• Schoonmaakkosten. 
• Geplande uitgaven voor activiteiten. 
• Leveranciers.
• Overige uitgaven (zelf in te vullen) 

Financiele compensatie
Als watersportvereniging kan je in aanmerking komen voor financiële compensatie van de 
landelijke overheid via:
• Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)
• Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werk (NOW)

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/togs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now
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2. Accommodatie

Clubhuis, kantine, toiletruimten, kleed-
kamers
Wat moet ik regelen m.b.t.: 
• De voorraden (eten en drinken)
• Het onderhoud. 
• De schoonmaak. 
• Het voorkomen van legionella.
• De huurders van de accommodatie. 
• De geplande (ver)(nieuw)bouw. 
• De (geplande) verduurzamingsmaatrege-

len. 
• Informatiebordjes.
• Overige (zelf in te vullen)

Haven, loodsen, parkeerterrein
Wat moet ik regelen m.b.t.: 
• Het onderhoud.
• De water- en stroomvoorziening.
• Toegang tot de haven vanaf het water 

voor passanten, evt. borden, lint etc.
• Toegang tot het terrein door onbevoegden.
• Sleutels/codes toegangspoorten voor  

leden, bezoekers.
• Bediening kraan/helling.
• Overige (zelf in te vullen)

3. Algemeen

Communicatie
Wat ga ik wanneer communiceren met: 
• Leden.
• Commissies en kader (trainers, instruc-

teurs.)
• Overige vrijwilligers.
• Huurders van onze accommodaties.
• Schoonmaak- en onderhoudsploeg.
• Leveranciers.
• Sponsoren.
• Het Watersportverbond.
• De gemeente.
• Overige (zelf in te vullen.)

Activiteiten
Wat moet ik regelen m.b.t.: 
• Uitgestelde ALV.
• Open Dag, Clubavonden.
• Opleidingen, lessen, cursussen.
• Wedstrijden, toertochten, toernooien.
• Overige (zelf in te vullen.)

Extra tips
Zijn er voor mijn vereniging mogelijkheden 
voor het: 
• Opschorten/uitstel van betaling van de 

huur voor gebruik van de accommodaties. 
• Uitstellen van betalingen van rente/ aflos-

sing voor (hypothecaire) leningen.
• Gebruik maken van (lokale) (Corona)fond-

sen. 
• Herzien van de variabele uitgaven  

(bijvoorbeeld; spelattributen, kleding, enz.) 
• Het naar voren halen van subsidies en/of 

het verlenging aanvragen van de  
periode waarin reeds toegekende subsidie 
kan worden besteed.

Raadpleeg de volgende informatiebronnen
• Kennisdossier ‘coronavirus en watersport’ van het Watersportverbond (incl. FAQ)
• website met Regionale Noodverordeningen
• FAQ over sport en corona van NOC*NSF
• FAQ over sport en corona van de Rijksoverheid
• FAQ over financiële regelingen en corona van de Rijksoverheid
• website van je gemeentelijke sportserviceorganisatie, sportbedrijf of gemeente 

https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/maatschappelijke-thema-s/coronavirus-en-de-watersport
https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/maatschappelijke-thema-s/coronavirus-en-de-watersport/gevolgen-coronavirus-voor-verenigingen-en-watersportactiviteiten
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/sport
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen
http://website van je gemeentelijke sportserviceorganisatie, sportbedrijf of gemeente 
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Support
 
Heb je een vraag en kan je het antwoord niet vinden? Neem dan contact met ons op via:
 
Mail: secretariaat@watersportverbond.nl

Noot: Deze checklist is opgesteld op 14 april 2020. Check voor de meest actuele informatie het 
kennisdossier via www.watersportverbond.nl/coronavirus. 

Voor in de nieuwsbrief, clubblad, website
Ter inspiratie en leuk activiteiten voor de leden.
 
• Recreatief varen: controleer de actuele situatie in de regio!
• Hoe kan ik mijn leden (online) blijven ontmoeten?
• Blijven wedstrijdzeilen: zeil virtueel tegen elkaar met e-sailing
• Blijven trainen: oefeningen voor thuis!
• Vanuit huis online opleidingen volgen, nieuwe officials werven

https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/maatschappelijke-thema-s/coronavirus-en-de-watersport
http://www.watersportverbond.nl/coronavirus
https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/maatschappelijke-thema-s/coronavirus-en-de-watersport/gevolgen-coronavirus-voor-recreatief-varen?utm_source=Besturennieuwsbrief&utm_campaign=e28dff0010-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_14_02_53_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ac42b9eb02-e28dff0010-
https://www.watersportverbond.nl/nieuws/je-leden-online-blijven-ontmoeten?utm_source=Besturennieuwsbrief&utm_campaign=e28dff0010-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_14_02_53_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ac42b9eb02-e28dff0010-
https://www.watersportverbond.nl/nieuws/zeil-virtueel-tegen-elkaar-met-esailing?utm_source=Besturennieuwsbrief&utm_campaign=e28dff0010-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_14_02_53_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ac42b9eb02-e28dff0010-
https://www.watersportverbond.nl/nieuws/blijven-trainen-oefeningen-voor-thuis?utm_source=Besturennieuwsbrief&utm_campaign=e28dff0010-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_14_02_53_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ac42b9eb02-e28dff0010-
https://www.elowatersportverbond.nl/

