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1. MAATREGELEN VOOR DE SPORT
Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen en aanwijzingen rondom het coronavirus, willen wij jullie
in relatie tot sport- en beweegactiviteiten op de hoogte stellen van het volgende:
Tot 29 april:
Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn dicht;
Er vinden geen georganiseerde sportactiviteiten plaats, ook niet in de openbare ruimte;
Sporten in de openbare ruimte is toegestaan in een groep van maximaal 3 personen waarbij
de 1,5 meter afstand in acht genomen dient te worden;
Op bovenstaande wordt gehandhaafd eventueel met geldboetes;
Ruim voor 28 april neemt het kabinet een besluit over het vervolg na 28 april.
		
Tot 1 juni:
Bijeenkomsten zijn tot 1 juni verboden waaronder voor de sport vallend; congressen,
(bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien.

2. HOE BLIJF JE ALS VERENIGING BETROKKEN
TIJDENS DEZE CRISIS?
We leven op dit moment met zijn allen in een bijzondere situatie. Iedereen wordt geacht om zoveel
mogelijk thuis te blijven en zo min mogelijk de straat op te gaan. Dit heeft ook gevolgen voor de lokale
sportverenigingen. Vrijwilligers zitten thuis, leden mogen niet op het sportpark komen en de inkomsten
blijven uit. Hieronder een aantal tips om als vereniging betrokken te blijven bij de leden en vrijwilligers.

2.1 LEDEN BETROKKEN HOUDEN
De leden van je vereniging zitten op dit moment thuis. Trainingen en wedstrijden liggen voorlopig
stil en er is geen mogelijkheid om gebruik te maken van de sportaccommodatie. Toch wil je er als
vereniging ook in deze tijd zijn voor je leden.
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TIPS
Blijf in contact
Veel sportverenigingen maken gebruik van verschillende social mediakanalen. Van jong tot oud, bijna
iedereen zit tegenwoordig op social media. Via deze kanalen kun je als vereniging de nieuwste updates
delen omtrent de Corona crisis. Daarnaast kun je deze kanalen ook inzetten om je leden in beweging
te krijgen. Denk hierbij aan het organiseren van bijvoorbeeld challenges, of het aanbieden van online
trainingen/work-outs. Deze voetbalvereniging uit Sneek of deze voetbalvereniging uit Eindhoven
organiseren bijvoorbeeld een 18 dagen challenge voor hun leden.
Organiseren van alternatieve activiteiten
Om in deze tijd toch betrokken te blijven bij de leden van de sportvereniging kunnen er alternatieve
activiteiten georganiseerd worden. Denk hierbij aan:
-

E-sports organiseren (klik hier voor inspiratie);
Challenges en thuisopdrachten organiseren (klik hier voor inspiratie);
Stel sportmaterialen beschikbaar voor leden thuis (klik hier voor inspiratie);
Trainingsschema’s aanbieden voor thuis (klik hier voor inspiratie);
Online (pub)quiz;
Creatieve activiteiten (kleurplaten/knutselen, bijvoorbeeld voor ouderen in zorgcentra).

HULP NODIG?
Wil je als vereniging tijdens de coronacrisis betrokken blijven bij je leden? En heb je hier wat extra hulp
bij nodig? Neem dan gerust contact op met de verenigingsondersteuner binnen jouw gemeente.

E-SPORTS ORGANISEREN
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2.2 VRIJWILLIGERS BETROKKEN HOUDEN
De komende periode liggen alle verenigingen stil door de Corona-maatregelen. Naast trainingen en
wedstrijden, zijn bijeenkomsten en vergaderingen afgelast. Bestuursactiviteiten worden hierdoor
lastiger, maar zeker niet onmogelijk. Werk daarom juist nu aan het vrijwilligersbeleid. Door de
verplichte ‘Corona-pauze’ krijgen verenigingen nu de ruimte en tijd om op een creatieve manier aan
actief vrijwilligersbeleid te werken.
Verbeter je samenwerking vanuit thuis!
Nu iedereen thuis is, merk je dat de communicatie met clubgenoten best lastig is. Het is
verstandig om afspraken te maken over de manier van communiceren. Kies voor één of enkele
communicatiemiddelen en platforms. Dit kan bijvoorbeeld via Microsoft Teams, Skype, mail of
Whatsapp.
Houd je bestaande vrijwilligers betrokken
Blijf in contact met leden en vrijwilligers. Zitten je vrijwilligers thuis? Verzin een alternatieve actie die zij
vanuit thuis kunnen doen. Samen of individueel. Geef ze bijvoorbeeld de vrijheid om:
Een nieuw project te ontwikkelen voor als deze situatie voorbij is;
Online trainingen/oefenstof aan te bieden;
Een klus op te pakken die er al een tijd ligt;
De behoeften van je leden en vrijwilligers te inventariseren met een online enquête.

ONLINE TRAININGEN/OEFENSTOF AANBIEDEN
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Tijd voor online vrijwilligerswerk
Nu alle activiteiten zijn gestopt, heb je de kans om vrijwilligersklussen uit te zetten die vanuit thuis
gedaan kunnen worden. Inventariseer deze vrijwilligerstaken en stuur actief op de uitvoering van deze
vrijwilligerstaken. Denk hierbij aan:
Het schrijven van het technisch plan voor volgend seizoen;
Het schrijven van een subsidieaanvraag;
Het bijwerken van de website, communicatieplan en/of sponsorplan;
Het uitwerken van nieuwe projecten en/of activiteiten.

2.3 VERBINDING MET DE OMGEVING
Als sportvereniging heb je een belangrijke rol in de gemeenschap en in je dorp. Juist ook in deze tijd
kun je kijken hoe je als sportvereniging betekenisvol kunt zijn. Je kunt je leden vragen of zij de handen
uit de mouwen willen steken voor vrijwilligerswerk waar nu mensen nodig zijn. Promotioneel kan dat
onder de noemer #NAAMCLUBhelpt. Zo blijf je ook in je omgeving onder de aandacht en kun je jouw
fanbase op een positieve manier inzetten.

HULP NODIG?
Heb je als vereniging ook tijdens de coronacrisis behoefte aan contact met je vrijwilligers? Of wil je
weten wat vrijwilligers op dit moment kunnen doen voor de vereniging? En heb je hier wat extra hulp
bij nodig? Neem dan gerust contact op met de verenigingsondersteuner binnen jouw gemeente.

UITWERKEN VAN NIEUWE PROJECTEN EN/OF ACTIVITEITEN
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3. ONDERHOUD
Het uitgangspunt is dat sportaccommodaties gesloten zijn tot tenminste 29 april 2020. Ook indien dit
niet specifiek in de ter plaatse geldende noodverordening is opgenomen is dit het uitgangspunt, omdat
dit bijdraagt aan het doel van aanwijzing van de ministers en de noodverordeningen. Dit betekent dat
deze in principe ook niet mogen worden betreden voor onderhoud, omdat dit de kans op verspreiding
van het coronavirus vergroot. Hierop zijn wel uitzonderingen denkbaar. Het is belangrijk om te
allen tijde de maatregelen van het RIVM in acht te nemen. Wij adviseren verenigingen bij vragen of
onduidelijkheden om contact op te nemen met de beleidsmedewerker sport van jouw gemeente.

HET IS BELANGRIJK TEN ALLEN TIJDE DE MAATREGELEN VAN HET RIVM IN ACHT TE NEMEN!
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4. FINANCIËN
Het sluiten van de sportverenigingen tijdens de coronacrisis betekent minder inkomsten, terwijl
sommige kosten gewoon doorlopen. Er zijn vaste kosten waar veel verenigingen mee te maken krijgen.
Hieronder worden een aantal zaken met betrekking tot financiën verder uitgelicht.

4.1 HUUR
Veel sportverenigingen huren een accommodatie van de gemeente. Er is op dit moment nog geen zicht
op wat gemeenten doen met de huur. Laten ze de huur doorlopen? Wordt de huur tijdelijk stopgezet?
Of wordt hij later verrekend? Dit verschilt in iedere situatie en is ook afhankelijk van de gemaakte
(contractuele) afspraken. Indien de gemeente als verhuurder de gehuurde sportaccommodatie sluit op
basis van de noodverordening is er vermoedelijk sprake van een overmachtssituatie en is de huurder
geen (gehele) huur verschuldigd. Let op! Hierop zijn uitzonderingen. Neem bij vragen contact op met
beleidsmedewerker sport van jouw gemeente.

4.2 CONTRIBUTIE
De inning van contributie bij de leden mag gewoon doorlopen. Ook al is de sportclub dicht voor
sporten of trainingen. Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten.
Dus als een training of activiteit niet door kan gaan staat dat los van de contributie. De leden blijven
deze verschuldigd. Dat kan anders liggen bij commerciële sportaanbieders.
De sportclub kan via de ALV besluiten om de inning van contributie vanwege bijzondere
omstandigheden op te schorten. De ALV dient daarbij de belangen van de club in het oog te houden.
Strikt genomen is verlaging van de contributie in het belang van de leden en niet van de club.

DE INNING VAN CONTRIBUTIE BIJ DE LEDEN MAG GEWOON DOORLOPEN
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4.3 MAATREGELEN OVERHEID
Eenmalige tegemoetkoming sportverenigingen en -stichtingen via Noodloket
Een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis is
het noodloket. Ondernemers kunnen via dit loket een eenmalige tegemoetkoming ontvangen. Naast
de ondernemers heeft het kabinet bekend gemaakt dat ook sportverenigingen en -stichtingen en
bijvoorbeeld fitnessclubs via het noodloket in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Het gaat
hierbij om een eenmalig bedrag van €4.000,-. Deze regeling is ingegaan op 27 maart 2020.
Voor verenigingen is relevant:
De regeling is voor alle organisaties die hiervoor in aanmerking komen gelijk;
De hoofdactiviteit van uw onderneming is op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de 		
vereiste KVK SBI-codes;
De ontvanger mag zelf bepalen waar het geld aan wordt uitgegeven;
Er moet sprake zijn van doorlopende lasten, zijnde niet de personele lasten;
Er is voor deze simpele vormgeving van de regeling gekozen omdat snelheid hierbij van het 		
grootste belang is;
U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten
van ten minste € 4.000;
U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan 			
vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde
steunmaatregelen.
Klik hier voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.

EENMALIGE TEGEMOETKOMING
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Vanaf 28 maart is het mogelijk om een aanvraag te doen bij het Noodloket. Neem bij vragen of
onduidelijkheden over deze aanvraag contact op met de verenigingsondersteuner in jouw gemeente.

4.4 TRAINERS DOORBETALEN TIJDENS DE CRISIS?
Netwerk in de sport (NIDS) geeft aan dat als trainers in loondienst zijn, de clubs hun loon moeten
doorbetalen. Clubs die niet bij NIDS zijn aangesloten, kunnen de mogelijkheden op UWV.nl bekijken.

5. EXTRA INFO CORONACRISIS
De Vereniging Sport en Gemeenten heeft een Q&A pagina opgesteld. Op deze pagina worden
verschillende vragen rondom de coronacrisis en sportverenigingen beantwoord. Je vindt hier een link
naar de Q&A pagina. Ook NOC*NSF heeft op haar website een Q&A-Lijst opgenomen. Net als veel
individuele bonden voor hun verenigingen. Deze zijn op de websites van de desbetreffende sportbond
te vinden.

6. HULP NODIG?
Wij hopen dat alle verenigingen zich zo goed mogelijk door deze coronacrisis heen slaan. Hopelijk kan
dit document hier aan bij dragen. ‘Samen slaan wij ons door deze Coronacrisis heen’.

7. TOT SLOT
Voor meer inspiratie en voorbeelden verwijzen wij je door naar de website van Vitaal Verenigen:
www.vitaalverenigen.nl. Op dit platform worden voorbeelden en handige tips gedeeld. Deze kun je
als vereniging gebruiken om je leden in beweging te houden.
Deze periode is moeilijk maar maakt ook heel veel mooie dingen bij mensen los. Je ziet creatieve
oplossingen, solidariteit en saamhorigheid. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat we deze periode
goed doorkomen, zodat we na afloop van de coronacrisis weer vol aan de slag kunnen samen.
Neem gerust contact op met de verenigingsondersteuner in jouw gemeente.

Kijk voor meer informatie op:
www.vitaalverenigen.nl
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