Overzicht financiële steunmaatregelen voor verenigingen*
1. Tijdelijke Noodmaatregel voor Overbrugging van Werkgelegenheid (NOW)
De NOW-regeling is de opvolger van de Werktijdverkorting (WTV)-regeling, die onlangs is
ingetrokken. Met de NOW neemt de overheid een fors deel van de loonsom voor haar rekening, als
bedrijven of (sport)verenigingen hun personeel niet of weinig meer kunnen laten werken. Doel is dus
om werkgevers met omzetverlies tegemoet te komen en zoveel mogelijk werknemers te kunnen
blijven voorzien van werk tijdens de coronacrisis, inclusief flexkrachten.
Sport ligt stil
Veel verenigingen in de sportsector vragen zich op het moment af of zij de salarissen moeten
doorbetalen in deze periode, waarin alles stilligt. Juridisch gezien moet de werkgever de lonen door
blijven betalen van bijvoorbeeld trainers in loondienst of onderhoudspersoneel. Wel kan er gekeken of
er tijdelijk andere werkzaamheden zijn die de werknemer kan verrichten.
Doorbetalen salarissen
De overheid neemt met deze regeling tot 90% van de lonen (inclusief vakantiegeld, bonussen en
pensioen) van het personeel over, tot een maximumbedrag van 9.500 euro per persoon per
maand. Werkgevers hoeven dan de resterende 10% van het loon te betalen. Deze regeling is bedoeld
voor bedrijven of verenigingen die gedurende drie maanden minimaal 20% omzetverlies hebben.
Werking NOW
Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten.
Tegemoetkoming kan voor 3 maanden met mogelijkheid tot 3 maanden verlenging. De regeling ziet
toe op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van
omzetverlies. Als een vereniging aan alle voorwaarden voldoet, keert het UWV een voorschot van
80% uit in drie termijnen.
Aanvragen NOW:
Werkgevers kunnen voor een aanvraag van de NOW terecht bij het UWV. Momenteel is het UWV nog
druk bezig met het testen van het NOW-loket. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020 en
kan met terugwerkende kracht worden uitbetaald. Voorwaarde is wel dat de werkgever zich
committeert tijdens deze periode en geen ontslag aanvraagt voor werknemers en 100% loon
doorbetaalt aan haar medewerkers.
Deze regeling is van toepassing op:
• Sportverenigingen, mits personeel in dienst en 20% omzetdaling (totale omzet, dus niet alleen
kantine).
• Sportondernemers, mits personeel in dienst en 20% omzetdaling. Mogelijk knelpunt voor
gesubsidieerde exploitanten.
• Evenementenorganisatoren, mits personeel in dienst en 20% omzetdaling.
• Professionele sportorganisaties.
Relevantie verenigingen:
Signalen wijzen er overigens naar, dat deze regeling niet voor alle verenigingen relevant is, omdat er
sprake moet zijn van 20% omzetverlies over 3 maanden (vergelijk met jaaromzet 2019/4. Dit is een
kalenderjaar. Dit kan op een probleem stuiten omdat voetbalverenigingen werken met een gebroken
boekjaar, het zou dan moeten gaan om de omzet van voetbalseizoen 2018/’19.). Daar veel inkomsten
(contributie, sponsoring) al aan het begin van het seizoen zijn binnengekomen, is het voor
verenigingen niet altijd het geval dat de 20% omzetderving wordt gehaald. Hooguit wanneer de
kantine bijvoorbeeld een zelfstandige onderneming is met personeel in dienst.

Verder is duidelijk dat veel verenigingen met personeel hier tussen de wal en het schip terecht dreigen
te komen. Zij zijn wél de formele werkgever, maar de verloning gebeurt via een sportservice
organisatie. Doordat de personele lasten niet via het loonheffingsnummer van de vereniging lopen,
komt de vereniging niet in aanmerking. De sportservice organisatie komt op haar beurt niet in
aanmerking omdat ze zelf niet aan de eis van minimaal 20% omzetdaling voldoet.
Netwerk in de Sport (NIDS) heeft dit probleem inmiddels bij de politiek aangekaart. NOC*NSF is met
NIDS en de WOS in gesprek om deze problematiek helder in beeld te krijgen. Ook VWS is hierbij
betrokken en vanuit het ministerie is bevestigd dat deze uitwerking van de criteria voor de NOW bij de
betrokken ministers onder de aandacht is gebracht. Daarmee is het nog niet opgelost, maar het is wel
helder dat er ambtelijk en politiek gekeken wordt naar mogelijke oplossingen voor deze en andere
zogenoemde ‘witte vlekken’ in deze regeling.
Rekentool:
Met behulp van deze rekentool bereken je het percentage omzetverlies van je bedrijf. UWV vraagt
naar dit percentage bij de aanvraag.”
Meer informatie over de NOW en andere financiële regelingen vind je ook op de website van de
rijksoverheid of www.sportwerkgever.nl. Hun adviseurs kunnen je adviseren bij de subsidieaanvraag.
2. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)
Als voetbalvereniging kun je eenmalig aanspraak maken op de tegemoetkoming van €4.000. Als
bestuur ben je vrij in het bepalen van het doel van de besteding. Om in aanmerking te komen, moet je
als vereniging voldoen aan een aantal voorwaarden.
Elke vereniging heeft 3 maanden om de tegemoetkoming aan te vragen. Dit kun je uitsluitend online
doen. Om een aanvraag te doen heb je deze informatie nodig.
Met de gevraagde informatie kun je het aanvraagproces starten. Dat doe je door eerst in te loggen
met DigiD of Eherkenning. Vervolgens kun je je registreren. Daarna kun je starten met de aanvraag.
Uitbreiding SBI-codes:
Toen onlangs het loket voor de regeling ‘tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren’ (TOGS)
opende, werd al snel duidelijk dat er veel voor de sport relevante SBI-codes ontbraken op de lijst van
in aanmerking komende activiteiten. De lijst is inmiddels, mede op basis van de signalen uit de sport
en de bemiddeling van VWS, al een paar keer geactualiseerd.
Op 7 april is de lijst opnieuw bijgewerkt. Wederom worden verschillende voor de sport relevante codes
toegevoegd zoals 56.29 (Kantines en contractcatering), 85.51.1 (Zeil- en surfscholen), 85.51.9 (Overig
sport- en recreatieonderwijs), 93.19.2 (Hengelsport) en 93.19.3 (Verzorgen van vistochten). De
wijzigingen van 7 april zullen komende week aan de lijst die RVO hanteert worden toegevoegd en
vanaf 15 april kunnen organisaties met de betreffende SBI-codes een aanvraag indienen. De huidige
lijst met SBI-codes is hier te vinden en hier staan de toevoegingen van 7 april.
Daarmee zijn helaas nog niet alle sportorganisaties geholpen. Over sommige SBI-codes is VWS nog
in gesprek met RVO. Voor sommige groepen zal de regeling sowieso niet op basis van SBI-code
toegankelijk worden, omdat ze in een te algemene categorie zijn ingedeeld. Voor die groepen blijft
NOC*NSF met VWS in gesprek over andere mogelijke oplossingen.
Bij vragen of onduidelijkheden kan de vereniging contact opnemen met de Rijksoverheid (088 042 25
00) of met www.sportsubsidie.nl.

P. 2

3. Versoepeling aflossingsregels banken
Banken hebben aangekondigd dat het bij MKB (waaronder verenigingen) voor zakelijke kredieten tot
2,5 miljoen euro, de aflossing voor zes maanden kan worden opgeschort, mits de vereniging
financieel gezond is. Lees hier het volledige bericht van de Stichting Waarborgfonds Sport over de
betalingsregelingen van banken.
4. ING, oranjespelers/-sters en KNVB
Begin april is het financiële steunpakket voor het amateurvoetbal aangekondigd dat tot stand is
gekomen met de hulp van onze hoofsponsor ING en de spelers en speelsters van Oranje. Het pakket
bestaat uit een combinatie van donaties, maatregelen en tegemoetkomingen die in totaal een bedrag
van 11 miljoen euro vertegenwoordigen en bedoeld is voor zowel het betaald- als amateurvoetbal.
Aan de precieze uitwerking van deze regeling wordt nu gewerkt, maar het zal voornamelijk gaan om
deels al bekende maatregelen die vanuit de KNVB met de clubs verrekend worden. Als vereniging
hoef je hier dus zelf geen actie in te ondernemen.
5. Brief VSG
Op 1 april is er door de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) een brief gestuurd aan alle gemeenten
waarin de gevolgen van verlenging van de maatregelen uiteen zijn gezet. Deze informatie staat op de
website van de VSG. Daarin is eveneens een advies gedaan over a) hoe als gemeente om te gaan
met het in rekening brengen van de huur en b) de mogelijke compensatieregeling die er voor
gemeenten aan zit te komen.
6. Coronanoodfonds NOC*NSF
NOC*NSF heeft als aanvulling op de economische maatregelen van rijksoverheid en gemeenten het
Coronanoodfonds Sport opgericht en daar 4 tot 5 miljoen euro voor opzij gezet. De rijksoverheid en
anderen die dat willen en kunnen is tevens gevraagd mee te doen aan dit fonds. Lees hier het bericht
van NOC*NSF. Zodra hierover meer informatie is, worden de verenigingen geïnformeerd.
7. KNVB en verenigingen RC/maandtermijnen/Incasso
Op 31 maart stuurde de KNVB de verenigingen een brief met de volgende informatie.
•
•
•
•

De twee resterende maandelijkse incasso’s van april en mei worden niet uitgevoerd.
In juni maken wij de eindafrekening over het seizoen 2019/’20 op. Hierin gaan
vanzelfsprekend een aantal kosten beduidend lager uitvallen voor de clubs, zoals o.a. de
kosten voor tuchtzaken, scheidsrechters en voor zaalhuur voor de zaalvoetbalverenigingen.
Daarnaast geven we een restitutie op de reeds in rekening gebrachte wedstrijdgelden. De
hoogte van deze restitutie is gebaseerd op het aantal niet gespeelde wedstrijden. Dit is
uiteindelijk terug te zien in de eindafrekening.
Uiteraard treden we als KNVB ook in contact met gemeenten en overige sporthalexploitanten,
met het verzoek om de kosten voor niet afgenomen zaalhuur aan ons te terug te betalen. We
adviseren verenigingen dat zelf ook te doen, indien zij een zaal huren voor bv.
trainingsfaciliteiten.

8. BUMA/SENA/VIDEMA
De KNVB treedt als kassier op voor de verplichting voor de verenigingen met een eigen kantine t.a.v.
van de afdrachten om muziek ten gehore te brengen en televisiebeelden te vertonen. Vanwege de
collectiviteit betalen de verenigingen een lager tarief dan wanneer de KNVB deze rol niet zou
vervullen. De kosten voor BUMA liggen tussen de € 259,- en € 658,- per seizoen per club, afhankelijk
van het speelniveau. Voor Sena betalen de clubs zo’n € 125,- en voor Videma € 120,-. De KNVB heeft
de instanties aangeschreven om 1/3 deel van de jaarafdracht te restitueren.
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Als dit lukt, kan de besparing op de eindafrekening van de clubs worden doorgevoerd. De kosten
Buma/Sena/Videma worden altijd verdeeld over het gehele seizoen en omgeslagen via rekening
courant.
9. KNVB-initiatieven
De KNVB heeft de afgelopen tijd verschillende initiatieven gelanceerd om verenigingen te helpen
toekomstbestendig te worden. In deze tijd is het extra belangrijk om ook over de langere termijn na te
denken. Om verenigingen hierbij te helpen, hebben we deze verschillende initiatieven gebundeld op
onze website. Het zijn initiatieven die verenigingen o.a. kunnen helpen bij het terugbrengen van
kosten en het genereren van extra inkomsten. Bekijk hier de overzichtspagina.

*Dit overzicht is gemaakt op 9 april 2020 met de op dat moment bekende feiten.
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