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Nederland verenigingsland. De trotse voetbalclub van de stad, de scouting om de hoek of de 
kaartvereniging van opa. Allemaal zien ze de inkomstenstroom de komende maanden 
wegvallen door het coronavirus. Hoe houden ze het hoofd boven water? „Dat onze 
vlooienmarkt niet doorgaat, is wel een aderlating.” 
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Voor het eerst in lange tijd is Robert Overgaag weer even ’op de club’. De 
penningmeester van de Delftse voetbalvereniging De Hollandse Leeuw (DHL) is 



hier normaal gesproken vijf tot zes keer per week, maar ook hij zit nu voornamelijk 
thuis. „De koeken dreigen over datum te gaan”, vertelt de penningmeester. „Dus 
die nemen we maar mee.” Hij komt voorzitter Paul de Bree tegen. Beiden zijn 
teleurgesteld over het besluit van voetbalbond KNVB om de amateurcompetities 
dit seizoen niet meer te hervatten, maar hebben uiteraard begrip. 

Barinkomsten 

Dat de deur van het complex en de kantine langere tijd dichtblijven, is niet alleen 
om sportieve redenen – DHL stond stabiel zesde en zou dus in de middenmoot 
eindigen – vervelend. „Maart, april en mei zijn de maanden waar we het qua 
barinkomsten echt van moeten hebben”, vertelt Overgaag. „We missen een omzet 
van 15.000 euro per maand van de kantine”, legt hij de harde cijfers op tafel. „Dit 
zijn voor alle verenigingen in Nederland normaal gesproken de mooiste maanden. 
Lekker weer, iedereen weer naar buiten, toernooitjes en het hele weekend mensen 
op de club.” Hij zucht even. „Dat gaan we allemaal missen.” Voor de 45 teams ligt 
de voetbalwereld stil. 

 

Penningmeester Robert Overgaag (r.) en voorzitter Paul de Bree van de Delftse voetbalvereniging DHL 
weten dat hun club flinke financiële schade gaat ondervinden. „We missen een omzet van 15.000 euro per 
maand van de kantine.” 
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DHL zal de coronacrisis ’waarschijnlijk wel overleven’, denkt Overgaag. De club 
krijgt eenmalig 4000 euro uit de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen 
Sectoren) en negentig procent van de loonkosten van de twee hoofdtrainers wordt 
betaald. „Elke vereniging heeft dit soort kosten. De gemeente Delft is gelukkig ook 



heel coulant met het betalen van de huur, en een aflossing van 600.000 euro die we 
hebben geleend voor een verbouwing. Van alle kanten krijgen we hulp, maar het 
blijft een gat in de begroting slaan en het moet niet te lang duren.” Overgaag begint 
even te glunderen. „Onze zevenhonderd leden hebben aan het begin van het jaar 
contributie betaald, en geen van hen heeft het bedrag teruggevraagd. Ondanks het 
feit dat het seizoen voor iedereen zo plots is afgekapt.” 

"Geen van onze leden heeft het contributiebedrag teruggevraagd" 

Nederland telt bijna 2500 voetbalclubs, en allemaal zien ze de inkomsten van een, 
normaal gesproken lucratief, voorjaar verdampen. De KNVB wil gedupeerde clubs 
graag tegemoetkomen. Op welke manier dat gaat gebeuren, is alleen nog niet 
bekend. 
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Daan Schippers van de voetbalbond legt uit dat er in ieder geval in april en mei 
geen contributie wordt geïnd. Samen met sportkoepel NOC*NSF wordt er door de 
voetbalbond gekeken naar een ’verdere invulling’. Geert Slot van NOC*NSF legt 
uit dat alle sportverenigingen – in Nederland zijn er zo’n 24.000 – in principe in 
aanmerking komen voor de TOGS, al kan het even duren voordat een aanvraag 
verwerkt is en het geld daadwerkelijk op de rekening staat. „Voor een kleine 
tafeltennisvereniging met dertig leden is het in principe genoeg, maar er zijn ook 
grote voetbalclubs die het écht lastig hebben.” 



Geldproblemen 

Slot vertelt dat er tien miljoen Nederlanders zijn die wekelijks sporten. De helft van 
hen is lid van een of meerdere verenigingen. „We hebben intern onderzoek gedaan 
naar wat mensen écht missen in deze situatie, en bij heel veel mensen staat de 
sportvereniging bovenaan”, legt Slot uit. „We willen voorkomen dat er in deze 
periode verenigingen omvallen door geldproblemen.” 

 


