
Overzicht ondersteuningsmaatregelen voor sportclubs 

Uit de resultaten van de enquête, die de afgelopen week onder de Amersfoortse sportverenigingen is 
uitgevoerd, blijkt dat de corona-crisis flinke gevolgen heeft voor de sport. De extra maatregelen die 
het kabinet op 31 maart jl. heeft afgekondigd geven aan dat het verenigingsleven in ieder geval tot 
28 april stil ligt.  
 
We begrijpen dat dit voor besturen en vrijwilligers van sportverenigingen mogelijk grote uitdagingen 
geeft. De onzekerheid over de financiële gevolgen, de binding en behoud van leden en vrijwilligers en 
hoe straks weer op te starten. 
 
Inmiddels zijn er gelukkig enkele landelijke en lokale (financiële) ondersteuningsmaatregelen 
getroffen. Voor het overzicht zetten we deze graag even voor je op een rijtje.  
 

Regeling  Meer informatie te vinden op:  

Noodloket TOGS https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-
regelingen/noodloket 

Noodfonds NOC*NSF https://nocnsf.nl/nocnsf-zet-4-a-5-miljoen-opzij-voor-
coronanoodfonds-sport 

Tijdelijke 
Overbruggingsmaatregel 
Werkbehoud NOW 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-
en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-
personeel 

Uitstel 
aflossingsverplichtingen via 
SWS 

https://sws.nl/nieuws/banken-en-sws-geven-sportclubs-lucht-
met-uitstel-van-aflossingsverplichtingen/ 

Noodfonds Oranjefonds https://www.oranjefonds.nl/acute-coronahulp 

Rabobank Amersfoort  https://lnkd.in/dwQKcUj 

 
In de enquête werden ook andere zorgen geuit en vragen gesteld. Hierover het volgende: 

 
1. Belastingdienst 

Ook de belastingdienst denkt in deze tijden mee. Zo heeft deze instantie een aantal regelingen in het 
leven geroepen. De belangrijkste is ‘bijzonder uitstel van betaling’. Dit kan voor alle aanslagen 
inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Klik hier voor 
alle belastingmaatregelen en hoe je als vereniging een aanvraag kunt indienen. 

 
2. Huur accommodaties 

Zie e-mail van 3 april 2020.  
 

3. Contributie: Moeten we als vereniging contributie blijven incasseren?  
Een veel gestelde vraag waarin wij graag het advies volgen vanuit NOC*NSF:  
 
‘Als gezamenlijke sport nemen we het standpunt in, dat we de kosten die we met z’n allen maken, 
zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden adviseren we je om in overleg te gaan met jouw 
eigen leden en vooralsnog de contributie gewoon te innen. De hoogte is ook door de leden zelf 
vastgesteld. De kosten lopen bovendien door, of zijn zelfs hoger. Als deze crisis ook nog na april 
aanhoudt, dan kun je op dat moment bekijken en met je leden bespreken of dat dan nog steeds de 
juiste keuze is.’ (https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-
veelgestelde-vragen)  
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4. Evenementen 
Verenigingen die een toegekende subsidie van de gemeente Amersfoort hebben ontvangen en 
kosten hebben gemaakt voor hun activiteit of evenement, krijgen deze kosten vergoed tot maximaal 
het toegekende subsidiebedrag. Per evenement bekijkt de gemeente op een later tijdstip wat er nog 
nodig is. 
 

5. Overige kosten en doorlopende contracten 
We raden clubs aan om ook met hun leveranciers in gesprek te gaan over een betalingsregeling of 
andere oplossingen.  
 

 Let op: Vrijwilligerskosten 
Als vereniging steun je vaak op het vele werk dat de vrijwilligers verzetten. Sommige verenigingen 
maken gebruik van de vrijwilligersvergoeding om zo de vrijwilligers te bedanken/stimuleren. Een 
vrijwilligersvergoeding kan alleen worden toegekend als er daadwerkelijk werkzaamheden op 
vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht. Als vrijwilligers op dit moment geen 
werkzaamheden doen, mag de vrijwilliger dus niet worden doorbetaald.  
 

6. Tot slot 
Alle actuele informatie vind je op het platform corona en sport in Amersfoort:  
https://www.sportamersfoort.nl/nieuws/platform-corona-en-sport-in-amersfoort/.  
 

 
Heb je vragen over bovenstaande, hulp nodig bij het aanvragen van één van de regelingen of wil je 
gewoon even sparren, dat kan!  
 
Arend en Eva (verenigingsadviseurs Amersfoort) zijn de hele week bereikbaar via 
sportvereniging@sro.nl of 06-51192563 (Eva) / 06-22844788 (Arend).  
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