
Beste voorzitter/directeur,  
  
Alle ogen waren gericht op de persconferentie vanavond om 19 uur. De verwachte verlenging en 
handhaving van de bestaande maatregelen kwam. Dat is het eerste bericht in de update vandaag. 
Verderuitgelicht:   

 Noodmaatregel voor Overbrugging Werkbehoud   
 NOC*NSF Commercie update marketeers sportbonden  
 Olympic Festival update contactpersonen sportbonden  

  
Maatregelen door kabinet verlengd  
Alle sportaccommodaties zullen gesloten blijven tot en met 28 april. Ook blijft het in ieder geval 
verboden tot en met 28 april om bijeenkomsten te organiseren. Het verbod op het houden van 
vergunningplichtige evenementen is gehandhaafd tot de eerder gekozen datum van 1 juni. Voor het 
persbericht dat is uitgestuurd door NOC*NSF, klik hier .  
  
In de FAQ op nocnsf.nl is de gepresenteerde verlenging verwerkt.   
Zie ook de veelgestelde vragen Corona en sport op rijksoverheid.nl .  
  
Noodmaatregel voor Overbrugging Werkbehoud  
Vandaag is door het kabinet De tijdelijke Noodmaatregel voor Overbrugging Werkbehoud(NOW) 
gepresenteerd. Via deze regeling kunnen werkgevers die zijn getroffen door de coronacrisis onder 
bepaalde voorwaarden subsidie aanvragen voor loonkosten.  De belangrijkste uitgangspunten zijn 
dat er minimaal 20% omzetverlies is over een periode van drie maanden en dat het loon van de 
betrokken werknemers gewoon wordt doorbetaald. Afhankelijk van de omzetdaling kan de subsidie 
oplopen tot 90% van de loonkosten. De subsidie kan ook worden aangevraagd voor flexwerkers en 
oproepkrachten. Het is de bedoeling dat de subsidie vanaf 6 april via het UWV kan worden 
aangevraagd, maar men waarschuwt voor grote drukte bij het digitale loket en mogelijke 
aanloopproblemen door de korte tijd waarin de regeling is opgetuigd. Daarom wordt opgeroepen om 
de aanvragen te spreiden. Meer informatie is te vinden via 
https://www.uwv.nl/werkgevers/veelgestelde-vragen/coronavirus/detail/now  
  
NOC*NSF Commercie update voor marketeers sportbonden  
Vandaag is er naar de marketeers bij sportbonden een ‘commercie update’ gestuurd. In deze update 
wordt onder andere stil gestaan bij een selectie van maatschappelijke initiatieven vanuit de sport in 
relatie tot de corona crisis en het commercieel model 2021+. Ben je geïnteresseerd in deze update, 
klik dan hier.  
  
Olympic Festival update contactpersonen sportbonden  
Op 25 maart jl is het volgende bericht naar de contactpersonen bij de bonden verstuurd. We hebben 
dit bericht in deze update opgenomen, omdat er nog vragen over komen. Zie de genoemde 
contactpersonen voor specifieke vragen!  
  
Het hing al in de lucht, maar nu is de kogel definitief door de kerk, de Olympische Spelen zijn 
uitgesteld naar 2021. Zoals ik al eerder noemde, vind ik dit een verstandig en onvermijdelijk besluit.  
Dit besluit heeft natuurlijk ook impact op het TeamNL Olympic Festival, waar het juist ons doel was 
om duizenden bezoekers de Olympische Spelen van Tokyo te laten beleven op het sportstrand van 
Den Haag. In nauw overleg met TIG Sports en de gemeente Den Haag gaan wij de mogelijkheid 
onderzoeken om het TeamNL Olympic Festival met de Spelen mee te verschuiven naar 2021. 
Daarbij houden we de datums aan die de IOC hanteert. Zodra deze bekend zijn, informeren wij u 
vanzelfsprekend hier over.  Dit jaar had het mooiste sportjaar ooit moeten worden. Het zijn aparte 
tijden. Nog maar kort geleden zaten we midden in de voorbereiding van een geweldig festival, maar 
op dit moment zijn er belangrijkere dingen dan sport. Het mooie is dat we nu extra veel tijd hebben 

https://nocnsf.nl/nieuws/2020/03/maatregelen-verlengd-sportaccommodaties-gesloten-tot-en-met-28-april
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/sport
https://www.uwv.nl/werkgevers/veelgestelde-vragen/coronavirus/detail/now
https://teams.microsoft.com/l/file/F6E8E9DD-6DD5-41DF-BD6A-59E4D41C05D8?tenantId=36dd2a69-478a-4b4b-b25f-eb617fed6080&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fnocnsf1nl.sharepoint.com%2Fsites%2FAfstemmingsgroepCoronavirus%2FGedeelde%20documenten%2FGeneral%2F6.%20Archief%20(informatie)%2F31-03-2020%20NOCNSF%20EMAG%20COMMERCIE%203103%201115.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fnocnsf1nl.sharepoint.com%2Fsites%2FAfstemmingsgroepCoronavirus&serviceName=teams&threadId=19:381b1b5f5d1e447e8232fb0ac4f8151a@thread.tacv2&groupId=6eb7c5cd-cf16-4d14-9165-34257919cd1a


om iets geweldigs neer te zetten in 2021 en we hopen van harte dat we u daar -  in goede gezondheid 
- ontmoeten!   
   
Wij kunnen ons voorstellen dat u hier vragen over heeft, en natuurlijk beantwoorden wij u die graag.  
Voor alle vragen kunt u onze TeamNL Olympic Festival Projectleider bereiken:  
NOC*NSF, Esther Spierdijk: 06 – 13 51 87 81  
   
Heeft u vragen met betrekking tot commerciële partnerships dan kunt u bellen met:  
NOC*NSF, Paul Holster: 06 – 53 78 83 14  
   
Bent u sportbond of heeft u een sportgerelateerde vraag over het TeamNL Olympic Festival:  
NOC*NSF, Pascal Schepers: 06 – 22 74 68 82  
TIG Sports, Rick Verbree: 06  -34 33 69 57  
   
Alle overige vragen met betrekking tot de organisatie van het festival:  
TIG Sports, Niels Markensteijn: 06 – 22 32 12 31  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Kim Boterenbrood 
Accountmanager NOC*NSF 

 


