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Strategisch plan 2020+

Voor wie Werkgevers in de sport

Waarom
Omdat een organisatie te maken heeft met omzetdaling komt de overheid tegemoet 

door een gedeelte van de loonkosten te compenseren zodat mensen hun werk 
kunnen blijven houden.

Voorwaarden Minimaal 20% omzetdaling in januari t/m maart 2021 t.o.v. 2019.
https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/?friendlyurl=/now

Wat nodig
Loonheffingsnummer, omzetgegevens jan-mrt 2021, verwachte omzetgegevens 2019 

januari-maart 2021 en loonkosten januari-maart 2021.

Compensatie 85% van de loonkosten * omzetverlies (percentage)

Kansen handbal
Niet groot omdat de meeste handbalverenigingen niet werken met professionele 

krachten maar met vrijwilligers.

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/?friendlyurl=/now
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Voor wie Verhuurders van sporthallen en sportvelden

Waarom
Tegemoetkoming aan de verhuurders zodat zij de huur van de sporthal kunnen 

terugbetalen of niet berekenen aan sportverenigingen.

Voorwaarden
De verhuurder moet kunnen aantonen dat de huur daadwerkelijk is gecrediteerd in de 

periode oktober t/m december 2020.
https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-verhuurders-sportaccommodaties-covid-19

Wat nodig Bewijslast over de creditering.

Compensatie Alle huur.

Kansen handbal

Niet direct van toepassing op handbalverenigingen behalve als zij zelf eigenaar zijn 
van de accommodatie en verhuren aan anderen. Het is wel belangrijk dat 

handbalverenigingen aandringen op creditering van de huur en de verhuurder wijst op 
deze regeling.

https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-verhuurders-sportaccommodaties-covid-19
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Voor wie Bedrijven en organisaties waaronder handbalverenigingen.

Waarom
Omdat een organisatie te maken heeft met omzetdaling komt de overheid de 
organisatie tegemoet door een gedeelte van de vaste lasten te compenseren.

Voorwaarden

De vereniging moet minimaal 30% verwacht omzetverlies hebben in de periode
januari-maart 2021 t.o.v. januari-maart 2019 en de minimale vaste lasten bedragen 

1500,= per kwartaal.
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl

Wat nodig Verwachte omzet januari-maart 2021, omzet dezelfde periode 2019.

Compensatie Normale kwartaalomzet x omzetverlies (%) x 34% (sport) x 85% (compensatie)

Kansen handbal
Er liggen kansen voor handbalverenigingen mits aantoonbaar is dat er sprake is van 

voldoende  omzetverlies. Denk aan opzeggingen, sponsoren, kantine inkomsten, enz. 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl
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Voor wie Amateursportorganisaties waaronder handbalverenigingen.

Waarom
Deze regeling is bedoeld voor een tegemoetkoming in de financiële schade van 

sportclubs die niet in aanmerking komen voor de TVL en/of de NOW compensaties.

Voorwaarden
De vereniging moet minimaal 10% verwacht omzetverlies hebben in de periode okt-
dec 2020 t.o.v. okt-dec 2019 en de min. vaste lasten bedragen 1500,= per kwartaal.

https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19

Wat nodig
Bij de bepaling van de tegemoetkoming wordt gekeken naar (1) de vaste lasten voor de 

accommodatie in eigen bezit of beheer, (2) bondsafdrachten, (3) niet gecompenseerde 

personeelslasten en (4) het kantineresultaat.

Compensatie Compensatie wordt gedaan volgens een vaststaande staffel.

Kansen handbal

Er liggen grote kansen voor handbalverenigingen omdat de drempel van 10% 
omzetverlies al snel gehaald wordt. Bondsafdrachten (contributies, teambijdragen, 
scheidsrechtersbijdragen en verzekeringspremies) mogen meegeteld worden in de  

bepaling van de financiële schade.

https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19
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Lasten
sportaccommodatie

Hypotheeklasten per maand: 500,- => per kwartaal: 1500,-
Energielasten per maand: 1000,- => per kwartaal 3000,-

Onderhoud clubhuis per maand: 100,- => per kwartaal 300,-
Opstal- en inboedelverzekering per maand: 50,- => per kwartaal 150,-

Personeelslasten Beheerder (parttime) per jaar: 6000,- => per kwartaal 1500,-

Bondsafdrachten

Contributies bond per jaar: 3608,- => per kwartaal: 902,-

Teambijdragen bond per jaar: 9300,- => per kwartaal: 2325,-

Scheidsrechtersbijdragen per jaar: 3550 =>per kwartaal: 887,50

Verzekeringen per jaar per jaar: 400 => per kwartaal: 100,-

Kantine inkomsten
Inkoop 2019-2020: 4000,-

Verkoop 2019-2020: 5000,-
Resultaat 2019-2020: 1000,- => 250,- per kwartaal

Compensatie Totale financiële schade: 10.914,50- => 4500,- compensatie (staffel website)
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Lasten
sportaccommodatie

Nihil

Personeelslasten Nihil

Bondsafdrachten

Contributies bond per jaar: 2593,- => per kwartaal: 648,25

Teambijdragen bond per jaar: 7200,- => per kwartaal: 1800,-

Scheidsrechtersbijdragen per jaar: 3550,- => per kwartaal 887,50

Verzekeringen per jaar: 200,- => per kwartaal 50,-

Kantine inkomsten Nihil

Compensatie Totale financiële schade: 3.385,75 => 1500,- compensatie (staffel website)
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Financiële schade in Q4 2020 Tegemoetkoming (forfaitair)

€ 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



•

•

•

https://ptd.digitaal-magazine.nl/coronavirusensportcompensatiesportverenigingen/pag2

