
 

 

 

 
 

Bericht van de voorzitter nummer 12 
 

Geachte besturen,  
Zo langzamerhand zijn volgens mij veel verenigingen weer gaan spelen. Met in achtneming van de 
protocollen kan dat ook.  
Kunnen uw verenigingen toch nog niet spelen en u heeft ondersteuning nodig om dat mogelijk te 
maken neem dan a.u.b. contact op.  
Gezien de beperkingen die er, buiten de wedstrijden om,  zijn; 1.5 meter afstand in kleedkamers, 
toiletten en tribunes,  is het lastig om al Nederlandse kampioenschappen, (regio) wedstrijden en 
toernooien te organiseren. Het lijkt realistisch om deze wedstrijden vanaf 1 januari weer te plannen. 
Iedereen is dan gewend aan het “nieuwe normaal” en we weten dan ook of er toch nog een tweede 
golf van het virus is gekomen. Als een vereniging kans ziet om voor 1 januari met in achtneming van 
het protocol al iets te organiseren, is daar natuurlijk niets op tegen.  
Verder heb ik nog twee belangrijke mededelingen: 
Compensatie voor sportverenigingen 
Er zijn / komen twee subsidieregelingen voor sportverenigingen die tijdens de coronacrisis schade 
hebben geleden.  
Onderaan dit bericht staat de informatie die ik van het NOC*NSF over deze regelingen heb gekregen. 
Ik adviseer elke vereniging  om in elk geval op de genoemde websites de Beleidsregel 
tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 en www. DUS-i.nl  te kijken of uw vereniging 
voor een vergoeding in aanmerking komt.  Op de laatste website staat de informatie nog niet maar 
wordt binnenkort geplaatst. 
Zelf denk ik dat de verenigingen die de sporthal van een commercieel bedrijf huren en de 
verenigingen met een eigen accommodatie en / of een eigen catering mogelijk voor een vergoeding 
in aanmerking komen.  
Als een en ander onduidelijk is, kunt u contact met mij opnemen en zal ik via NOC*NSF proberen uw 
vragen te beantwoorden of ondersteuning te bieden.  
 
Ouderenfonds 
Via NOC*NSF ben ik in contact gekomen met medewerkers van het ouderenfonds. De naam zegt het 
al, het gaat om een fonds voor ouderen die op allerlei manieren ouderen probeert te ondersteunen. 
Kijkt u voor meer informatie op hun website www.ouderenfonds.nl .  
In overleg met mij hebben zij in hun nieuwsbrief een oproep geplaatst voor het organiseren van 
bowlsdemonstraties.  In de bijlage bij dit bericht staat die oproep. Ik heb begrepen dat inmiddels 
meerdere organisaties zich voor zo’n demonstratie hebben gemeld.  
We krijgen dus een unieke kans om reclame voor onze sport te maken. Ik ga dus mogelijk in de 
komende weken een beroep op verenigingen doen om een demonstratie (clinic) te verzorgen. Op de 
begroting van de NIOBB hebben wij geld gereserveerd voor deze demonstraties.  
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Regeling TASO | tegemoetkoming Amateursportorganisaties COVID-19 
Vandaag is in de Staatscourant de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 oftewel de TASO 
gepubliceerd. De TASO maakt onderdeel uit van het eerder aangekondigde steunpakket voor de sport. Via de TASO wordt 
in totaal € 20 miljoen beschikbaar gesteld aan sportverenigingen die niet in aanmerking komen voor één van de generieke 
steunmaatregelen zoals TOGS, NOW en TOZO. Verenigingen die in aanmerking komen voor deze nieuwe regeling 
ontvangen maximaal € 3500 ter compensatie van vaste kosten in de periode 1 maart 2020 – 1 juni 2020. Tussen 1 
september 2020 en 4 oktober 2020 kunnen sportverenigingen via de website van DUS-I een aanvraag voor de TASO 
indienen. Op de website van DUS-I zal er binnenkort meer informatie over deze subsidieregeling te vinden zijn, waaronder 
een Q&A die de regeling zal verduidelijken. 
Onderdeel van het steunpakket voor de sport is ook een regeling, ter waarde van € 90 miljoen, waarmee gemeenten in 
staat worden gesteld de huurkosten voor sportverenigingen kwijt te schelden. Hieraan wordt door het ministerie van VWS 
nog gewerkt. Hoe deze regeling eruit komt te zien wordt waarschijnlijk binnenkort bekendgemaakt. 
  
25 miljoen extra steun voor verenigingen met een eigen accommodatie 
Samen met de KNLTB, KNHB, NGF, VSG en NIDS hebben wij onlangs bij de politiek aandacht gevraagd voor de positie van 
grote sportverenigingen met een eigen accommodatie. Deze verenigingen komen namelijk niet in aanmerking voor de 
regeling waarmee gemeenten de huur van sportaccommodaties kunnen kwijtschelden (onderdeel van het steunpakket 
voor de sport). Dit terwijl deze verenigingen wel te maken hebben met kapitaalslasten voor hun accommodatie, vaak 
vergelijkbaar of zelfs hoger dan de huurlasten waar andere verenigingen mee van doen hebben.  
  
Vandaag wist Rudmer Heerema te melden dat ons gezamenlijke signaal is opgepakt en dat in de laatste ministerraad voor 
de zomer is besloten om, bovenop het eerdere steunpakket van €120 miljoen, nog eens €25 miljoen beschikbaar te stellen 
specifiek voor sportverenigingen met een eigen accommodatie. Zodra er meer details over dit besluit bekend zijn melden 
wij dat natuurlijk via deze update. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


