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Inleiding

• Vanuit de Gymnastiekfederatie Vlaanderen (Gymfed) is een bevraging uitgestuurd 
naar 321 aangesloten clubs. Hiervan hebben er 211 (68%) de bevraging ingevuld.

• Doel bevraging: ‘de impact van corona op de clubwerking’ onderzoeken. 

• Deze impact werd gemeten op verschillende domeinen van de clubwerking zoals 
administratie, jeugdwerking, organisatie en events, sporttechnisch, enzovoort.

• Coronamaatregelen tijdens periode van afname: indoor -12, outdoor +12 in 
bubbels van 4. (November 2020 – 26 januari 2021)



Methode



Methode
• Online vragenlijst in het Nederlands
• Aangekondigd via 13 online clubmeetings (december)
• Verspreid via nieuwsbrief naar de voorzitters Gymfed-clubs (e-mail) op 15/01/2021
• Herinnering via regioverantwoordelijken en Gymfed-werknemers op 25/01/2021
• Persoonlijk contact op 26/01/2021
• Afgenomen in periode: 15/01 – 29/01/2021
• 1 invulling per club toegestaan
• Respondenten: voorzitters
• 337 respondenten
• Na weging en controle: 211 clubs (68%)



Verhouding deelnemende clubs op basis van provincie. 

31,8% [67]

27,5% [58]

11,8% [25]

15,2% [32]

13,3% [28]

0,5% [1]

Clubs uit de regio ...

Antwerpen

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

Limburg

Brussel



Verhouding deelnemende clubs op basis van regio. 

13,7% [29] 6,6% [14]

13,7% [29]

14,2% [30]

6,6% [14]

7,1% [15]

5,2% [11] 

10,0% [21]

6,6% [14]

16,1% [34]

Clubs uit de regio …
Antwerpen Noord

Kempen

Limburg

Dijle-Rupel

Zuid West-Vlaanderen

Oost-Brabant

Kust en Hinterland

Denderend Pajottenland

Waas en Dender 4U

Gymva



Verhouding deelnemende clubs op basis van ledenaantal. 

58,7% [37]
65,1% [114]

74,1% [60]

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Minder dan 100 leden Tussen 100 & 400 leden Meer dan 400 leden

Clubs met ...

• Aantal clubs met 
minder dan 100 leden 
= 63

• Aantal clubs met 
tussen 100 & 400 
leden = 175

• Aantal clubs met meer 
dan 400 leden = 81



Resultaten



1. Administratie



Hoe groot was de uitdaging voor de clubs om de 
coronaperiode in 2020 te trotseren?

6,20%

11,40%

62,10%

20,40%

Enigszins uitdagend

Matig uitdagend

Zeer uitdagend

Extreem uitdagend



Wat was de impact van corona op de ledenaantallen?

7,6%

44,1%
48,3%

Gestegen Stabiel gebleven Gedaald



Wat was de impact van corona op de ledenaantallen?

10,8%

4,4%

11,7%

37,8%

45,6%

45,0%

51,4%

50,0%

43,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kleine clubs

Middelgrote clubs

Grote clubs

Verband tussen de ledenaantallen en de grootte van de club ...

Gestegen Stabiel Gedaald



Bij 48% van de clubs vond er een daling in ledenaantal 
plaats. Met hoeveel is dit aantal afgenomen?

5,9% [6]

18,6% [19]

39,2% [40]

25,5% [26]

10,8% [11]

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Tussen 0 & 10 leden Tussen 11 & 25 leden Tussen 26 & 50 leden Tussen 51 & 100 leden Meer dan 100 leden



Bij 48% van de clubs vond er een daling in ledenaantal 
plaats. Met hoeveel is dit aantal afgenomen?

15,8%

3,5%

3,8%

42,1%

19,3%

31,6%

47,4%

26,9%

10,5%

22,8%

42,3%

7,0%

26,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kleine clubs

Middelgrote clubs

Grote clubs

Verband tussen de daling in leden en de grootte van de club ...

Tussen 0 & 10 leden Tussen 11 & 25 leden Tussen 26 & 50 leden Tussen 51 & 100 leden Meer dan 100 leden



Binnen welke categorieën vond deze daling plaats en wat 
waren redenen voor deze daling?

95,1% [97]

3,9% [4] 1,0% [1]

De daling vond plaats binnen ...

Recreatiesport Competitiesport Geen idee

7,8% [8]

41,2% [42]

25,5% [26]

10,8% [11]

2,9% [3]

11,8% [12]

0%

10%

20%

30%

40%

50%

< 6 jaar 6 tot 12 jaar 13 tot 18 jaar 19 tot 59 jaar 60+ jaar Geen idee

De daling vond plaats binnen de leeftijdscategorie ...

7,2% [12]

11,4% [19]

42,2% [70]

14,5% [24]

24,7% [41]

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Geen idee

Andere

Onzekerheid of het sportaanbod volgend
seizoen gegarandeerd is

Geen (her)aansluiting van leden uit (corona) 
risicogroepen (senioren, G-sporters,…)

Aanpassen maximale capaciteit per groep in
verband met corona maatregelen

De reden voor deze daling ...

‘Andere’ redenen voor deze 
daling waren ook gelinkt aan 
corona



4,8% [1]

28,6% [6]

42,9% [9]

47,6% [10]

52,4% [11]

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Geen idee

Weinig sociaal contact door online lessen

Andere

Andere sport gevonden

Vrees dat er volgend seizoen geen (fysieke) lessen zouden zijn

Reden voor stopzetting van het lidmaatschap ...

Wat was de impact op de jeugdwerking (-18 jaar)?

7,6% [16]

92,4% [195]

Werd de impact van corona op jeugdleden bevraagd ...

Ja Nee

10,0% [21]

90,0% [190]

Zijn jeugdleden bevraagd omtrent stopzetting lidmaatschap ...

Ja Nee



Hebben clubs de G-Gymwerking kunnen opstarten?

5,9% [3]

5,9% [3]

21,6% [11]

66,7% [34]

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Geen idee

Andere

Neen, wij hebben bewust gekozen om met deze risicogroep niet op
te starten

Ja, enkel met de -12 jarige G-Gymmers (zoals de andere groepen -12
jaar)

Is de G-Gymwerking kunnen opstarten ...



Hebben clubs inspanning(en) geleverd om contact te 
behouden met trainers en vrijwilligers?

73,9%% 
[156]

26,1
%% 
[55]

Inspanning (kerstkaartje, attentie, ...) 
geleverd ...

Ja Neen

75,7% [28]

68,4% [78]

83,3% [50]

24,3% [9]

31,6% [36]

16,7% [10]

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kleine clubs

Middelgrote clubs

Grote clubs

Verband tussen geleverde inspanning en 
grootte van de club ...

Ja Neen



Wat was de impact voor de clubs op administratief vlak?

52,6%

8,5%

7,6%

25,1%

6,2%

27,0%

14,7%

31,3%

23,2%

3,8%

15,2%

25,6%

37,0%

17,5%

4,7%

2,8%

37,0%

19,9%

24,6%

15,6%

2,4%

14,2%

4,3%

9,5%

69,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Contact/communicatie met leden

Contact met lokale overheden

Contact/communicatie met trainers

Planning van trainingen

Opmaken van subsidiedossiers

Wat waren de grootste tijdrovers op administratief vlak ... 

Extreem tijdrovend Zeer tijdrovend Matig tijdrovend Enigszins tijdrovend Niet tijdrovend



Welke opportuniteiten hebben er zich voorgedaan die 
terug mogen komen in 2021?

12,8%

30,8%

38,9%

28,0%

58,8%

64,9%

49,3%

Andere

Online workouts

Online AV

Online clubmeetings

Online Startvergaderingen

Online webinars

Online vergaderen



Bevindingen administratie

• 48% van de clubs geeft aan dat de ledenaantallen zijn gedaald
• Meeste clubs met 26 tot 50 leden minder (39%)
• Opmerkelijk: veel <12 jarigen (41%)
• Daling voornamelijk binnen recreatiesport (95%)
• G-sport: 67% is kunnen opstarten
• Er is geen verschil tussen de grootte van de club en de geleverde 

inspanning (kerstkaartje, attentie, …)
• Online webinars en Startvergadering slaan aan



2. Organisaties en events



Heeft corona invloed gehad op de organisatie van 
activiteiten en evenementen?

19,9% [42]

21,8% [46]

7,1% [15]

22,7% [48]

64,9% [137]

71,6% [151]

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Andere

Deelname regio- en/of selectietrainingen

Internationale festivals

Internationale wedstrijden

Recreatoernooien

Competities in hun discipline

Aan welke activiteiten hebben de sporters niet kunnen 
deelnemen ...

51,2% [108]

32,2% [68]

37,4% [79]

40,8% [86]

87,2% [184]

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Andere

Happening (Gymstars-sterrendag, …

Clubwedstrijd

Gymfed-wedstrijd

Jaarlijks turnfeest/demo

Welke clubactiviteiten konden niet georganiseerd
worden ...

30,3%
[64]

69,7%
[147]

Heeft corona de clubs weerhouden om in te schrijven voor wedstrijden, recreatoernooien en 
Gymtopia-happenings dit seizoen (2020-2021) ... 

Ja Neen



Gymfed schakelde voor een aantal activiteiten over op 
een online aanbod. Wat moet terug fysiek doorgaan, wat 
online of een combinatie van beide (hybride)?

20,2%

12,6%

7,8%

46,9%

46,1%

34,4%

48,0%

24,7%

9,9%

68,0%

46,2%

78,3%

10,3%

4,8%

22,4%

5,6%

45,8%

48,1%

11,3%

19,8%

11,7%

40,7%

18,8%

39,3%

39,7%

23,5%

39,2%

0,5%

21,4%

2,2%

2,1%

30,3%

3,8%

6,7%

6,0%

2,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Startvergaderingen

Algemene Technische Vergaderingen (ATV) /…

Algemene vergadering (inclusief stemming)

Kaderweekend

Kaderdag dans

Jurycurssusen

VTS-cursussen

Clubmeetings

Workouts en webinars

Fysiek Online Hybride Niet van toepassing



Welke activiteiten moeten terug online/fysiek plaatsvinden?

20,2%

12,6%

7,8%

24,7%

9,9%

68,0%

46,2%

78,3%

45,8%

48,1%

11,3%

19,8%

11,7%

23,5%

39,2%

0,5%

21,4%

2,2%

6,0%

2,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Startvergaderingen

Algemene Technische Vergaderingen (ATV) /
Clubmeetings Rope Skipping

Algemene vergadering (inclusief stemming)

Clubmeetings

Workouts en webinars

Fysiek Online Hybride Niet van toepassing



46,9%

46,1%

34,4%

48,0%

10,3%

4,8%

22,4%

5,6%

40,7%

18,8%

39,3%

39,7%

2,1%

30,3%

3,8%

6,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kaderweekend

Kaderdag dans

Jurycurssusen

VTS-cursussen

Fysiek Online Hybride Niet van toepassing

Welke activiteiten moeten terug online/fysiek plaatsvinden?



Bevindingen organisaties en events

• Voor de Algemene Vergadering, Algemene Technische vergaderingen en de 
Startvergadering geven de clubs de voorkeur aan een online aanbod. 

• De sporttechnische opleidingen worden bij voorkeur fysiek of hybride 
(combinatie online en fysiek) georganiseerd.



3. Sporttechnisch



Wat was de impact op de competitie sporters?

29,6%

41,5%

14,1%

76,1%

70,4%

58,5%

85,9%

23,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

… zien we de motivatie dalen bij sporters

… zien we de motivatie dalen bij trainers

… zien we behoefte om in georganiseerd verband te sporten

… is het contact tussen de trainers en de sporters beter

Sinds corona ...

Eerder niet-waar Eerder waar



Wat was de impact op de competitie sporters?

50,4%

92,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Impact op het sporttechnisch niveau -12

Impact op het sporttechnisch niveau +12

Positieve impact Geen impact Negatieve impact Geen idee



Zijn clubs overgestapt op een online aanbod?

86,7% [183]

13,3% [28]

Hebben clubs een online aanbod gecreëerd ...

Ja Neen



Wat was de impact op de trainers?

88,6% [187]

9,0% [5] 2,4% [19]

Zijn er trainers afgehaakt …

Neen Ja, minder dan 3 Ja, meer dan 3

41,2%% [87]

49,8%% [105]

5,2%% [11] 3,8%% [8]

Was het moeilijk om de trainers gemotiveerd te houden
…

Ja Neen Geen idee Niet van toepassing



Wat was de impact op de juryleden?

14,1% [19]

11,9% [16]

31,9% [43]

42,2% [57]

Was het moeilijk om de juryleden gemotiveerd te houden ...

Ja, er zijn juryleden afgehaakt Ja, maar er zijn geen juryleden afgehaakt Neen Geen idee



Bevindingen sporttechnisch

• Negatieve impact op +12 jaar bijzonder groot, 50/50 bij 12-jarigen
• Niet kunnen samen trainen heeft duidelijk een negatieve impact op de 

motivatie, contact bij de trainers en sporters
• Meerderheid (86,7%) van de clubs heeft voor een online aanbod gezorgd
• 89% van de trainers zijn niet afgehaakt. 



4. Marketing, pers en 
communicatie



Zijn de clubs tevreden over de communicatie vanuit Gymfed?

96,7% [204]

67,3% [142]

50,2% [106]

0,0% [0]
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Nieuwsbrief Gymfed Website Gymfed Social media Gymfed Ik ontving geen updates

Via welke kanalen ontvangen de clubs updates over het coronavirus ...

0,5% [1] 1,4% [3] 9,0% [19]

58,8% [124]

30,3% [64]

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Zeer ontevreden Ontevreden Noch tevreden, noch
ontevreden

Tevreden Zeer tevreden

Zijn de clubs tevreden over de communicatie rond het coronavirus vanuit Gymfed ...



Hoe verloopt de communicatie binnen de clubs?

55,0%
[116]

45,0%
[95]

Werd aangeboden communicatiemateriaal/sjablonen gebruikt in de clubs hun communicatie ...

Ja Neen

37,9% [80]

66,4% [140]
80,1% [169]

39,8% [84]

88,6% [187]

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Nieuwsbrief Website Social media Whatsapp E-mail

Via welke kanalen communiceren jullie met leden over het coronavirus ...



Wat was de impact op sponsorrelaties?

28,4% [60]

71,6% [151]

Zijn er sponsors afgehaakt ... 

Ja Neen



Zijn clubs op zoek gegaan naar nieuwe inkomstenbronnen?

28,4%
[60]

71,6%
[151]

Zijn clubs op zoek gegaan naar nieuwe inkomstenbronnen ...

Ja Neen

46,7% [28]

25,0% [15]
18,3% [11]

1,7% [1]

50,0% [30]

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

Online platform 'Trooper' Samenwerking plaatselijke
horeca

Samenwerking plaatselijke
middenstand

Crowdfunding Andere

Zo ja, welke inkomstenbronnen zijn dit ...



Bevindingen marketing, pers en communicatie

• Nieuwsbrief de informatiebron bij uitstek
• Zeer tevreden over de communicatie vanuit Gymfed
• Clubs communiceren voornamelijk via mail (1) en social media (2) naar hun 

leden
• 28% van de sponsors zijn afgehaakt
• Ondanks de mindere inkomsten zijn de meeste clubs niet op zoek gegaan 

naar extra inkomsten



5. Financiën



Hoe ziet de financiële situatie van de clubs eruit?

7,6%

46,9%
34,1%

10,9%
0,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Zeer zorgwekkend Zorgwekkend Noch comfortabel, noch
zorgwekkend

Comfortabel Zeer comfortabel



Hoe ziet de financiële situatie van de clubs eruit?

8,1%

6,1%

10,0%

29,7%

51,8%

48,3%

37,8%

29,8%

40,0%

24,3%

11,4%

1,7%

0,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kleine clubs

Middelgrote clubs

Grote clubs

Verband tussen de financiële situatie en de grootte van de club ...

Zeer zorgwekkend Zorgwekkend Nog comfortabel, nog zorgwekkend Comfortabel Zeer comfortabel



Hoeveel bedragen de mislopen inkomsten voor de clubs 
in 2020?

8,3% [13] 13,5% [21] 16,7% [26] 12,8% [20] 6,4% [10] 14,7% [23] 9,6% [15] 17,9% [28]

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hoeveel bedragen de mislopen inkomsten voor de clubs in 2020 ...

€250 - €1999 €2000 - €3999 €4000 - €5999 €6000 - €7999
€8000 - €9999 €10000 - €12499 €12500 - €15000 €15000+

• Laagste bedrag = 
€250

• Hoogste bedrag = 
€60.000



Dringen er zich financiële acties op om de clubs gezond 
te houden?

30,8% [65]

63,5% [134]

5,7% [12]
Hebben clubs hun reserves moeten aanspreken ...

Ja Neen Geen idee

8,1% [17]

34,6% [73]

30,3% [64]

28,0% [59]

43,6% [92]

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Andere

Bewuster uitgeven

Meer acties organiseren

Lidgeld bijsturen

Neen

Dringen er zich financiële acties op om de clubs financieel gezond te houden ...



Hebben clubs de vraag gekregen tot terugbetaling van 
lidgelden?

7,6% [16]

11,4% [24]

55,9% [118]

25,1% [53]

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ja, meer dan 20% van het aantal leden

Ja, meer dan 10% van het aantal leden

Ja, minder dan 10% van het aantal leden

Neen

Hebben clubs de vraag gekregen tot terugbetaling van lidgelden ...



Hebben clubs voor financiële compensaties gezorgd voor 
de lessen die niet zijn kunnen doorgaan?

52,6% [111]

10,9% [23]

36,5% [77]

Ja Neen Nog niet

7,2% [8]
28,8% [32]

6,3% [7]
76,6% [85]

3,6% [4]
30,6% [34]

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Andere

Aanbieden gadget van de club

Aanbieden waardebonnen

Op welke manier werd deze compensatie financieel geregeld ...



43,6% [92] 5,7% [12]7,1% [15]9,5% [20]4,7% [10] 17,1% [36] 5,7% [12]

3,3% [7]

3,3% [7]

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ontvingen clubs financiële ondersteuning uit het noodfonds? Zo ja, hoeveel
...

Neen (nog niet) <€500 €500-€999 €1000 - €1499 €1500 - €1999
€2000 - €4999 €5000 - €7499 €7500 - €10.000 € 10.000

Ontvingen clubs financiële ondersteuning uit het noodfonds? 
Zo ja, hoeveel?

• Clubs ontvingen 
gemiddeld €3300 
uit het noodfonds.



Ontvingen clubs niet-financiële ondersteuning uit het 
noodfonds? Zo ja, welke?

5,7% [12]

39,3% [83]

2,4% [5]

40,8% [86]

36,5% [77]

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Andere

Ontsmettingsmateriaal

Extra voorziening van klein sportmateriaal

Kwijtschelding huurkosten

Neen



Bevindingen financiën

• Clubs zijn flexibel omgegaan met compensaties van lidgelden
• 24% van de kleine clubs geven hun financiële steun aan als comfortabel
• In tegenstelling tot de grote- en middelgrote clubs waar +/-50% de 

financiële situatie als zorgwekkend aangeven
• 62% van de clubs die geen financiële steun ontvingen, ontvingen wel niet-

financiële steun (zoals kwijtschelding huurgelden,…)
• Meer dan 50% van de clubs heeft vraag terugbetaling lidgelden gekregen 

van minder dan 10% van de leden
• Korting bij heraansluiting is populairst bij de gegeven compensaties (77%)



6. Clubondersteuning



Welke processen zijn versneld door corona?

0,9% [2]

35,1% [74]

2,4% [5]

0,5% [1]

62,6% [132]

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Andere

Digitalisering

Samenwerkingsverbanden

Fusie

Geen

Welke processen zijn versneld door corona ...



Wat was de impact van corona op het actieplan?

18,0% [38]

10,9% [23]

45,5% [96]

3,3% [7]

22,3% [47]

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Niet van toepassing

Geen idee

Ja, heeft een negatieve invloed gehad

Ja, heeft een positieve invloed gehad

Neen

Heeft corona invloed gehad op de realisatie van het actieplan ...

0,9% [2]
2,4% [5]

1,9% [4]
2,4% [5]

0,9% [2]
0,9% [2]

1,9% [4]

0% 1% 2% 3% 4% 5%

Andere
De organisatie van de groepen (recrea/competitie)

Evaluatie financiële situatie van de club
Eveluatie en bijsturing actieplan

Evaluatie trainers
Opmaken sponsorstrategie/dossier

Onderzoek en analyse ledenbestand (drop-out)

Voor welke acties was er meer tijd om ze uit te voeren ...



Welke acties konden niet doorgaan? 

9,5% [20]

11,4% [24]

18,5% [39]

18,5% [39]

18,5% [39]

23,2% [49]

26,1% [55]

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Onderzoek en analyse ledenbestand (drop-out)

Evaluatie trainers

Andere

De organisatie van de groepen (recrea/competitie)

Opmaken sponsorstrategie/dossier

Evaluatie financiële situatie van de club

Evaluatie en bijsturing actieplan

Welke acties konden niet uitgevoerd worden ...



Wat was de impact op de clubbestuurders?

31,3% [66]

68,7% [145]

Was het moeilijk om de bestuursleden gemotiveerd te houden ...

Ja Neen



Hoe wordt de toekomst van de clubs ingeschat?

1,9%

3,3%

21,3%

57,8%

15,6%

Opstart volgend seizoen nog twijfelachtig

Starten met beperkter aanbod

Mits extra inspanningen komen we hier wel bovenop

We komen hier wel bovenop

We komen hier wel bovenop en beogen een stijging
ledenaantal



Bevindingen clubondersteuning

• 2/3 van de clubs ziet geen versnelling in processen maar eerder negatieve 
impact op bijvoorbeeld het actieplan

• 1/3 van de clubs had moeite met het gemotiveerd houden van de 
bestuurders

• 73% van de clubs geeft aan dat ze de crisis goed zullen te boven komen
• 4 clubs gaven aan dat opstart volgend seizoen twijfelachtig is
• 95% van de clubs geeft aan dat ze er, wel of niet met wat extra 

inspanningen, er bovenop komen en de toekomst met vertrouwen 
tegemoet zien.



Dank aan:

- Deelnemende clubs

- VUB – faculteit LO en Bewegingswetenschappen

- Anton Weyers
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