TEGEMOETKOMING AMATEUR SPORT ORGANISATIES
versie: 3 februari 2021
TASO II
De Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties (TASO) steunt verenigingen die financiële schade hebben geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de
verdere verspreiding van COVID-19. Voor de TASO II (Q4-2020) is een budget van 29 miljoen euro beschikbaar. Ook in het eerste als tweede kwartaal van 2021 kan nog
gebruik gemaakt worden van de TASO-regeling.

HOOGTE VAN DE TEGEMOETKOMING

WIE KAN AANVRAGEN?
De TASO-regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties
(verenigingen en stichtingen) die meer dan 10% omzet verloren
in de maanden oktober t/m december 2020 en daardoor in de
problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Of een
amateursportorganisatie kan aanvragen wordt getoetst aan de
hand van de zogenaamde SBI-code (moet beginnen met 93.1).
De SBI geeft aan wat de activiteit van een organisatie is en vind
je op het uittreksel KvK. De meeste voetbalclubs hebben de
SBI-code 93.121.

LOKET

DUS-I: AANVRAGEN GAAT VIA
www.dus-i.nl

De hoogte van de tegemoetkoming wordt vastgesteld op grond van
de in Q4-2020 geleden financiële schade door corona. De financiële
schade wordt bepaald door de doorlopende lasten, de personeelskosten waarvoor niet reeds op grond van de NOW of Tozo compensatie is ontvangen, de bondsafdrachten en het kantineresultaat van
de aanvrager bij elkaar op te tellen.
De tegemoetkoming is afhankelijk van de hoogte van de financiële
schade en bedraagt:

Financiële schade in Q4-2020 Tegemoetkoming (forfetair)
€ 1.500 t/m € 5.000

€ 1.500

€ 5.001 t/m € 8.500

€ 3.000

€ 8.501 t/m € 12.000

€ 4.500

€ 12.001 t/m € 15.500

€ 6.000

€ 15.501 t/m € 19.000

€ 7.500

€ 19.001 t/m € 23.000

€ 9.000

€ 23.001 t/m € 27.500

€ 10.500

€ 27.501 en hoger

€ 12.500

VOORWAARDEN
• Minimaal 10% omzetverlies door de coronacrisis.
•	TVL en TASO kunnen niet allebei aangevraagd worden. Kies
de regeling die het beste bij de vereniging past. Als een
vereniging beide regelingen kan aanvragen, dan wordt geadviseerd om de TVL aan te vragen. Mocht later blijken dat de
TASO interessanter is, dan kan op dat moment de TVL-aanvraag alsnog worden ingetrokken.
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DEFINITIES
Bondsafdrachten: 25% van de afdrachten in het betreffende
boekjaar aan de KNVB;
Doorlopende lasten: de lasten voor gas, water, licht, onderhoud, belastingen en heffingen, en hypotheeklasten of andere
kosten gerelateerd aan leningen en verzekeringen met betrekking op de sportaccommodatie, niet zijnde huurverplichtingen; Kantineresultaat: het totaal aan inkomsten uit verkoop
minus de inkoopkosten van de sportkantine in het laatst afgesloten boekjaar, gedeeld door vier;
Omzetverlies: verschil tussen het totaal van inkomsten uit
de sportkantine, sponsoring, fondsenwervende activiteiten,
entreegelden, subsidies, begrote contributie en verhuur van
de accommodatie die betrekking hebben op Q4 2020 en het
totaal van deze inkomsten die betrekking hebben op de
periode van 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2019.
Alleen de daadwerkelijk ontvangen inkomsten tellen mee
als omzet;
Personeelskosten: de loonkosten voor personeel in dienst
en de inhuur van personeel.

HOE VRAAG JE AAN?

HULP NODIG BIJ DE AANVRAAG?

De TASO kan van 19 februari t/m 5 april 2021 worden
aangevraagd. Voor de aanvraag wordt een door de minister
vastgesteld formulier gebruikt. Dit formulier is te vinden op
www.dus-i.nl. Uit dit formulier blijkt welke gegevens de
aanvrager dient aan te leveren, zoals de naam, het adres,
het KvK-nummer van de amateursportorganisatie, een bankafschrift op naam van de aanvrager (niet ouder dan drie maanden),
de gegevens van de contactpersoon en een verklaring van het
omzetverlies.

Om clubs te ondersteunen bij het indienen van een aanvraag
voor een overheidssubsidie heeft de KNVB een samenwerking
opgezet met Sportsubsidie.nl, specialist in subsidie- en fondsaanvragen voor de sportspector.

WAT GEBEURT ER NA DE AANVRAAG?
Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 13 weken na 5 april hoor
je of de aanvraag is goedgekeurd. Bij een goedkeuring wordt
het volledige bedrag in één keer uitbetaald. Als het totaal
aangevraagde bedrag het beschikbare budget van 29 miljoen
euro overschrijdt, dan wordt het budget naar rato over de goedgekeurde aanvragen verdeeld. Na afloop van de subsidieperiode wordt steekproefsgewijs gevraagd om de aanvraag te
onderbouwen.

Heb je ondersteuning nodig?

Mail dan naar info@sportsubsidie.nl
of bel tijdens kantooruren (0161) 222 808.
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