
 

Overzicht financiële regelingen voor Sportverenigingen        16-11-2020  

Nu geopend  

1. Noodkrediet via Stichting Waarborgfonds Sport (SWS)  

2. Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 3.0) 

Binnenkort geopend  

3. Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 

In voorbereiding   

4. Sportpakket 2.0  

5. Tegemoetkoming Amateur Sportorganisaties (TASO)  

 

Nu geopend  

1. Noodkrediet via Stichting Waarborgfonds Sport (SWS)  

• Status: Geopend, doorlopende regeling  

• Voor wie:  

o Voor verenigingen die (door de Coronacrisis) in liquiditeitsproblemen komen/zijn 

gekomen;  

o Voor verenigingen die de kosten over een langere periode kunnen uitsmeren.  

• Wat is de oplossing:  

o Een tijdelijke lening aanvragen bij een bank;  

o De garantiestelling wordt gedaan door Stichting Waarborgfonds Sport.  

Acties na toekenning:  

1. Voldoen aan de opschortende voorwaarden;  

a. Bijvoorbeeld verhogen van contributie (vastleggen in ALV)  

2. Verstekken van akte van borgtocht aan bank; 

a. SWS zal zich voor maximaal 7 jaar jegens de bank verbinden als borg voor de 

aanvragers;  

b. De maximale borgstelling die SWS versterkt is € 250.000.  

3. Jaarlijkse toets (binnen 3 maanden na afsluiten van boekjaar);   

a. Resultatenrekening afgelopen boekjaar  

b. Balans 

c. Begroting volgend boekjaar.  

 

 

 

 

 

 



 

Algemene voorwaarden 

1. De vereniging dient te zijn aangesloten bij een in NOC*NSF verenigde sportbond; 

2. De financiële schade moet verband houden met het sluiten van de sportclubs als maatregel 

om verspreiding van het Coronavirus COVID-19 tegen te gaan;  

3. De vereniging dient deze financiële schade inzichtelijk te kunnen maken c.q. te 

onderbouwen;  

4. Het Noodkrediet moet bestemd zijn om deze financiële schade op te vangen en te spreiden 

over de komende jaren;  

5. De borgstelling kan worden verstrekt aan iedere in Nederland werkende en door De 

Nederlandse Bank erkende financiële instelling, die een vergunning bezit om financieringen 

te verstrekken. Daartoe worden ook gemeenten of aan gemeenten gelieerde 

kredietverstrekkers gerekend. 

6. De lening moet aangevraagd worden bij de ‘huisbank’ van de vereniging.  

Voor meer informatie over SWS klik hier.  

 

2. Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 3.0)  

• Status: geopend van 16-11 tot 13 december 2020  

• Voor wie:  

o Verenigingen die personeel in dienst hebben;  

o Verenigingen met 3 aaneengesloten maanden omzetverlies.  

• Wat: Verenigingen komen in aanmerking voor een deel van de vergoeding van de loonsom:   

o Loonkosten oktober, november, december 2020;   

o Omzetdaling van ten minste 20% ten opzichte van 2019;  

o Maximaal 80% van de loonsom;   

o Aanvragen via UWV;   

o Er volgt nog een NOW 4.0 (Q1-2021) en 5.0 (Q2-2021).  

Voor meer informatie over NOW 3.0 klik hier.   

  

https://sws.nl/borgstelling-noodkrediet-aanvragen/direct-aanvragen/
https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/index.aspx


 

Binnenkort geopend  

3. Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)  

• Status: geopend van medio november tot 29 januari 2020 (tip: Stel een alert in wanneer deze 

regeling wordt geopend).  

• Voor wie: 

o Voor verenigingen die minimaal € 3.000 vaste lasten hebben in de periode oktober 

t/m december;  

o In dezelfde periode ten minste 30% omzetverlies. 

• Wat: Een vergoeding van 50% van de vaste lasten, met een maximum van € 90.000  

• Wijzigingen ten aanzien van de TVL (1 juni t/ 30 september 2020):  

o Geen SBI-codes meer nodig; 

o TVL Q4 = € 3000 vaste lasten in 3 maanden, TVL Q3 was € 4000;  

o TVL Q4 = € 750 en maximaal € 90.000, TVL Q3 was minimaal € 1.000 en maximaal  

€ 50.000.   

Voor meer informatie over TVL klik hier.  

In voorbereiding  

4. Sportpakket 2.0  

• Status: geopend op z’n vroegst januari 2021, doorlooptijd nog niet bekend. 

• Voor wie:  

o Verenigingen die niet in aanmerking zijn gekomen voor de TVL of NOW.  

• Tip verenigingen: Omzetgegevens van Q4 in de gaten houden zodat ze in januari/februari bij 

opening de aanvraag meteen kunnen doen.  

• Vanuit de extra € 60 miljoen die specifiek voor de sportsector beschikbaar is gesteld.  

 

5. Tegemoetkoming Amateur Sportorganisaties (TASO) 2.0  

• Status: Gesloten, aanvragen in behandeling, komt waarschijnlijk wel terug als onderdeel van 

sportpakket 2.0.  

 

 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl

