
Steun- en herstelpakket voor o.a. de sportverenigingen 
 
Beste sportverenigingen,  
 
Het kabinet heeft door de huidige corona-omstandigheden besloten om diverse sectoren weer te 
voorzien van financiële ondersteuning om enigszins tegemoet te komen aan de grote 
omzetdervingen die in elke sector heeft plaatsgevonden. In de kamerbrief van het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat valt te lezen dat sportverenigingen ook vallen onder het nieuwe 
steun- en herstelpakket. De belangrijkste alinea uit de brief voor sportverenigingen staat hieronder;  
 
‘Met het oog op de nieuwe coronamaatregelen wordt het sport-specifieke pakket aangepast en 
opnieuw opengesteld voor de periode van 1 oktober t/m 31 december, met een uitvoering die erop is 
gericht om de nieuw ontstane financiële schade van amateursportverenigingen te compenseren. 
Hiervoor wordt de onderbesteding uit de TVS en TASO (€ 60 miljoen) ingezet, daarnaast zal er 
overlegd worden met de sector over de gevolgen van de coronamaatregelen.’ 
 
De specifieke uitwerking van de TVS en TASO moeten nog worden opgesteld, dit wordt aan de hand 
van de monitor van het Mulier Instituut gedaan. De bevindingen uit de monitor en de vertaling naar 
de regelingen zullen naar alle waarschijnlijkheid medio november worden opgeleverd. Spurd zal 
jullie te zijner tijd op de hoogte brengen als de regelingen opnieuw aangevraagd kunnen worden.  
 
Los van de bovenstaande regelingen kunnen de sportverenigingen ook gebruik maken van de 
generieke steunmaatregelen die sector overstijgend zijn zoals de NOW-regeling en TVL-regeling.  
 
In de bijlage vinden jullie de volledige uitwerking van de brief over het steun- en herstelpakket, op 
pagina 17 en 18 vinden jullie de informatie die is toegespitst op de sportverenigingen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Spurd, Yoran Kluvers & Brian Melis  
Verenigingsadviseurs 
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Sportverenigingen 

De aanscherping van de coronamaatregelen treft de sport hard, nu het kabinet 

heeft besloten dat er geen wedstrijden mogen worden georganiseerd en publiek 

moet worden geweerd. Voor verenigingen is het nu lastiger om sporters trainingen 

te bieden terwijl ook het organiseren van competities, waarvoor sporters mede 

contributie betalen, niet mogelijk is. De organisatie van competitie is in hoofdzaak 

de reden waarom een vereniging lid is van een sportbond. Bovendien blijven 

kantines gesloten, die een belangrijke inkomstenbron vormen voor 

sportverenigingen. De kabinetsmaatregelen raken zowel de buiten- als de 

binnensport hard, en zet de overlevingskracht van verenigingen onder druk. 

Toen de sport eerder dit jaar ook flink geraakt werd door de coronamaatregelen 

zijn verenigingen die hun accommodatie huren, gecompenseerd voor hun vaste 

lasten via de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS). 

De verenigingen die de accommodatie in eigen bezit hebben zijn toen 

gecompenseerd via de regeling Tegemoetkoming Amateursportorganisaties 

(TASO). 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tvl


Met het oog op de nieuwe coronamaatregelen wordt het sport-specifieke pakket 

aangepast en opnieuw opengesteld voor de periode van 1 oktober t/m 

31 december, met een uitvoering die erop is gericht om de nieuw ontstane 

financiële schade van amateursportverenigingen te compenseren. Hiervoor wordt 

de onderbesteding uit de TVS en TASO (€ 60 miljoen) ingezet, daarnaast zal er 

overlegd worden met de sector over de gevolgen van de coronamaatregelen. 

Parallel hieraan wordt gekeken naar de financiële schade bij zwembaden en 

ijsbanen, die bij uitstek de gevolgen ondervinden van beperkte publieke toegang 

terwijl de doorlopende kosten gelijk blijven. Het onderzoek naar deze schade loopt 

nog en de definitieve resultaten worden medio november verwacht, maar de 

eerste resultaten wijzen op significante verliezen bij de zwembaden en ijsbanen. 

Ook hier is aandacht voor. 

Wat betreft de sportcompetities sluiten we onze ogen niet voor de financiële 

gevolgen bij sportbonden door de coronamaatregelen. Op zeer korte termijn staat 

een gesprek hierover gepland tussen de NOC*NSF en de minister voor Medische 

Zorg en Sport. 

 

Het Mulier Instituut monitort de gevolgen van de coronacrisis voor de sport, en 

kijkt hierbij ook naar de financiële gevolgen en pijnpunten bij amateursportverenigingen als 

gevolg van de aanscherpingen van de coronamaatregelen. Medio november worden de 

definitieve resultaten van het Mulier onderzoek verwacht en met de Kamer gedeeld. De 

resultaten van deze 
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monitor vormen de basis om met de sector in overleg te gaan over de financiële 

situatie van de verschillende organisaties in de sportsector. 

Daarnaast kan de sportsector uiteraard ook, als aan de geldende voorwaarden 

voldaan wordt, gebruik blijven maken van de generieke steunmaatregelen. 

 

Medeoverheden 

Medeoverheden vervullen een cruciale rol in de coronacrisis. Rijk en 

medeoverheden zullen gezamenlijk blijven optrekken om de gevolgen van de 

impact van de coronacrisis te bestrijden. De nieuwe coronamaatregelen zullen 

waarschijnlijk gevolgen hebben voor de inkomsten en uitgaven van 

medeoverheden. Tussen Rijk en medeoverheden geldt nog steeds de afspraak 

over reële compensatie van medeoverheden voor door hun gederfde inkomsten en 

de door hen gemaakte kosten. Het kabinet is en blijft hierover in overleg met de 

medeoverheden. Hierbij nemen alle overheden samen hun verantwoordelijkheid 

om hun inkomsten en uitgaven zoveel mogelijk beheersbaar te houden in de 

nieuwe situatie. Op sommige terreinen zijn al specifieke afspraken gemaakt over 

hoe de hoogte van de compensatie van medeoverheden meebeweegt met de 

crisis, zoals onder andere de vergoeding van inkomstenderving en de extra kosten 

van GGD’s en veiligheidsregio’s, extra kosten voortkomend uit de Tijdelijke Wet 

COVID-19 onder andere op het gebied van Toezicht en Handhaving en extra 

kosten met betrekking tot het openbaar vervoer en de Tozo. Ook de komende 

periode zal het kabinet de gevolgen van de coronacrisis voor medeoverheden 

nauwlettend blijven volgen en hierover in gesprek blijven met de medeoverheden. 

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen heeft het kabinet in het bijzonder 

aandacht voor de extra kosten bij gemeenten op het gebied van Sport en Cultuur, 

zoals eerder benoemd in deze brief. Daarnaast is de verwachting dat de 

inkomstenderving van gemeenten verder zal oplopen dan de hier nu voor 

gereserveerde € 100 miljoen. Hoewel dit met veel onzekerheid is omgeven wordt 

de reservering hiervoor verhoogd met € 150 miljoen tot in totaal € 250 miljoen. 

Zodra meer bekend is over de financiële impact van de inkomstenderving op 

gemeentelijk niveau zal de uitkering verder worden uitgewerkt. Mocht dit bedrag 

alsnog niet nodig blijken dan vloeien deze middelen weer terug naar de schatkist. 

 


