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Pinoké door corona in  
financieel zwaar weer:  
anderhalve ton schuld                (4 maart 2021) 
https://hockey.nl/artikel/clubs/pinoke-door-corona-in-financieel-zwaar-weer-anderhalve-ton-schuld/ 
 
Het bestuur van Pinoké luidt de noodklok. De coronacrisis heeft grote impact 
op de financiële situatie van de club. De cijfers van de eerste seizoenshelft 
laten een fors verlies van ongeveer 150.000 euro zien. Het verwachte verlies 
aan het einde van het seizoen bedraagt drie ton. ‘Ik maak me geen zorgen over 
de toekomst van de club, maar dit is wel echt een probleem’, stelt voorzitter 
Astrid Ventevogel. 

De twee jaar zittende voorzitter van Pinoké geeft aan dat haar club aan het begin van 
het seizoen de begroting op orde had. ‘We waren een financieel gezonde vereniging 
met ambitieuze plannen, maar niet buitensporig’, zegt Ventevogel. ‘Heel veel 
leningen waren terugbetaald. Juist daarom is deze situatie dood- en doodzonde.’ 

Gebrek aan horeca-inkomsten 
Het verlies is volgens Ventevogel direct toe te schrijven aan het gebrek aan 
inkomsten uit de horeca. Voor de club uit het Amsterdamse Bos zijn de ‘derde helft’ 
en de befaamde Thé Dansants namelijk belangrijke inkomstenbronnen. ‘In normale 
tijden betalen wij de horeca-kosten en het onderhoud aan het complex van de 
baropbrengst’, schetst de voorzitter. ‘Dan is het onderaan de streep ‘nul’ en hebben 
we het hele complex betaald. Nu lopen de kosten door, terwijl er al bijna een jaar 
geen baropbrengsten zijn.’ 
 

 

 

 

 

 

 

 
Het verlies is direct toe te schrijven aan het gebrek aan horeca-inkomsten. Foto: Willem Vernes 

De club heeft het afgelopen jaar zoveel mogelijk gestuurd op het terugschroeven van 
de kosten, zoals schoonmaak, inkoop en personeel. Het flexibele personeel wordt al 
een jaar niet meer ingezet en overheidssubsidies zoals NOW, Taso en TVL zijn 
aangevraagd en ontvangen, zo valt te lezen op de clubsite. 
 

Omgerekend 200 euro per lid 
Pinoké informeerde haar leden op 16 februari 2021 via de clubsite over de huidige 
financiële situatie. ‘Ik denk dat het oplossen van dit probleem begint bij de 
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erkenning’, stelt de voorzitter over de openheid van zaken bij de club. ‘Toen was het 
probleem al groot, maar dat is nu na ruim twee weken alleen nog maar groter 
geworden. Het clubhuis is nog altijd dicht. Je kan het schuldbedrag na verloop van 
tijd gewoon vermenigvuldigen’, zegt Ventevogel met een zucht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pinoké-voorzitter Astrid Ventevogel. Foto: Willem Vernes 

Het bestuur heeft de seniorenleden afgelopen zomer een voorstel gedaan voor 
gedeeltelijke teruggave van contributie, mits er minder wordt gehockeyd. Daardoor 
kan het verlies nog verder oplopen dan de – met een gesloten clubhuis – verwachte 
300.000 euro. Om hoeveel geld het precies gaat, is afhankelijk van het aantal leden 
dat de contributie daadwerkelijk terugvraagt. Op dit moment verwacht Pinoké dit 
seizoen omgerekend 200 euro per lid verlies te draaien. 
 

Sponsor financiert vaandelteams 
Terwijl de schulden zich opstapelen, draait de club sportief gezien als een trein.  
De dames staan in de Hoofdklasse op een vijfde plek en de mannen hebben met een 
tweede plaats in de Tulp Hoofdklasse Heren virtueel al een playoff-plek te pakken. 
Dat doen beide ploegen met een selectie waarbij spelers EK’s, WK’s en Olympische 
Spelen achter hun naam hebben staan. Hockeyers die door Pinoké worden betaald. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pinoké-coach Jesse Mahieu. Foto: Willem Vernes 



 3 

Hoe valt dat te rijmen in de financiële situatie waarin de club verkeerd? ‘Het is een 
lastige situatie’, erkent Jesse Mahieu. De coach van de mannen wijst naar de 
contractuele verplichting. ‘Die moeten we linksom of rechtsom nakomen. We kunnen 
niet ineens contracten gaan doorscheuren. Er is veel overleg met het bestuur over 
hoe we het beste met deze situatie om kunnen gaan.’  
Mahieu stippelt het belang van de prestaties van Heren 1 aan. ‘Hoe beter wij 
presteren, hoe meer mensen naar de livestreams kijken’, zegt de coach. ‘Er is dit jaar 
een reële kans om aan te sluiten bij de top, dat ziet de club ook. Soms moet je tegen 
de stroom in roeien om ergens te komen. Dat is eigenwijs, maar ik denk dat het ook 
iets moois heeft.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinoké-voorzitter Astrid Ventevogel. Foto: Willem Vernes 

Ventevogel geeft aan dat ze wat betreft tophockey in een ‘brugfunctie’ zit als 
voorzitter. ‘Ik zorg bij topsport dat ze de club niet vergeten en vice versa’, legt 
Ventevogel uit. ‘We hebben gevraagd of beide ploegen water bij de wijn wilden doen 
en dat doen ze in de vorm van activiteiten.’ Dat hoeft wat de voorzitter betreft niet 
met een salariskorting. ‘De hockeyers leven van dat geld. En laten we wel wezen: het 
zijn geen topsalarissen zoals in het voetbal.’ 
De salarissen van de selectiespelers worden bovendien betaalt door 
sponsorbijdragen en zijn dus niet bedoeld om het financiële gat met de horeca te 
dichten, zo legt Ventevogel uit. ‘Dat zijn twee verschillende potjes. Sponsors betalen 
voor exposure. De sponsors krijgen waar ze voor betalen.’  
 

Pinoké doet beroep op haar leden 
Het bestuur vraagt haar leden om mee te denken aan goede ideeën om geld te 
genereren. Daarnaast kunnen leden een donatie van 200 euro overmaken. 
Ventevogel: ‘We gaan dat onze leden niet verplichten, want ook zij zijn getroffen door 
de coronacrisis.’  

 

 

 

 

Het clubhuis van 
Pinoké zit al maanden 
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op slot.  
Foto: Willem Vernes 

Toch doet de voorzitter een beroep op de leden van Pinoké. ‘Kijk, de club is van 
iedereen. Ik vergelijk het maar even met een start-up, iedereen is aandeelhouder.  
Er zijn al best een hoop leden die 200 euro hebben overgemaakt. Ik heb zelf als 
spelend lid ook gedoneerd. Ik zie de zon langzaam achter de wolken verschijnen, 
maar we zijn er nog niet. Er zijn al wel mooie initiatieven gestart.’ 
 

Doggydas en clinics 
Zo heeft Dames 1 al in september 2020, de doggydas geïntroduceerd. ‘Dat zijn 
sjaaltjes voor honden’, verduidelijk speelster Josephine Murray. ‘Dat was echt heel 
leuk en de verkoop liep hartstikke goed. Toen er nog publiek bij de wedstrijden mocht 
zijn, liepen er allemaal hondjes met blauwe sjaaltjes rond.’ 

 


