
Beste voorzitter/directeur 
  
Hierbij de dagelijkse update van Accountmanagement. Vandaag uitgelicht:   
  

 Nieuwe accommodatievragen in FAQ NOC*NSF  
 Q&A Juridisch gereed | opgesteld door DAS ism WOS en NOC*NSF  
 Governance vragenuurtje vrijdag 3 april, 14.00 – 15.00 uur in Teams Governance  
 ‘Sportwereld tegen Corona’  
 Competitienieuws  
 Update SBI-codes tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)  
 Brief Vereniging Sport en Gemeenten  

  
Veel info, voortdurende updates, korte lijnen, meer en meer verloopt via de Teamsomgevingen van 
NOC*NSF. We horen graag of dit zo goed werkt en/of waar je tegen aan loopt.   
  
Hartelijke groet,  Kim 
   
Nieuwe accommodatievragen in FAQ  
Vandaag zijn er op de FAQ op de site van NOC*NSF weer enkele vragen en antwoorden toegevoegd 
o.a. op het gebied van accommodaties. Het gaat daarbij om ‘hoe om te gaan met renovaties’, ‘Kan 
de nieuwaanleg van velden/banen nog doorgaan?’ en ‘wat te doen met voorraden op de club’. Wij 
vragen jullie de FAQ te blijven promoten binnen de bond en naar jullie achterban.  
  
Q&A Juridisch | opgesteld door DAS ism WOS en NOC*NSF  
De Q&A juridisch, opgesteld door DAS Rechtsbijstand, is gereed. Hij is te vinden in de 
Teamsomgevingen Berichtgeving NOC*NSF en ook in Juridische vragen.   
De Q&A geeft antwoord op de meest gestelde vragen rondom de door de overheid afgekondigde 
noodmaatregel ter bestrijding van het coronavirus. Bijvoorbeeld over verplichtingen op basis van 
bestaande (lang lopende) contracten. Wat zijn de gevolgen van de huidige crisis en de 
overheidsmaatregelen voor deze verplichtingen? NOC*NSF vindt het belangrijk de bonden hierover 
snel, eenduidig en goed te informeren, zodat jullie de juridische en financiële positie in kaart kunnen 
brengen.   
  
Aan deze Q&A kunt u geen rechten ontlenen.  
De meeste vragen zijn ruim geformuleerd zodat de situatie voor veel bonden/verenigingen 
herkenbaar is. Dit betekent dat het niet altijd mogelijk is tot een specifiek, juridisch en praktisch 
toepasbaar antwoord te komen. Daarnaast zijn bij veel vragen de antwoorden afhankelijk van de 
overeenkomsten die in die situaties overeengekomen zijn. De antwoorden kunnen dan alleen 
richting geven en dan nog is het mogelijk dat de omstandigheden van het specifieke geval een 
andere oplossing geven. Raadpleeg bij twijfel of bijzonderheden dan ook altijd een jurist die 
verbonden is aan de eigen bond/vereniging/ WOS of een jurist van DAS voor de Sport.  
  
Vervolg en dienstverlening  
Deze Q&A wordt aangevuld met nieuwe veel gestelde vragen en antwoorden zodat hij steeds 
completer wordt.   
Heb je vragen die er (nog) niet bijstaan of meer hulp nodig?:   

 neem dan contact op met een jurist verbonden aan de eigen bond/vereniging of met DAS 
voor de Sport: 020 – 6517666 of sportdesk@das.nl onder vermelding van NOC*NSF – 
CORONA . Beperkt telefonisch consult is mogelijk, uitgebreider advies in overleg.   

 voor de werkgeversgerelateerde vragen kun je terecht bij de Werkgeversorganisatie in de 
Sport (WOS) via 026 - 483 44 50  en info@sportwerkgever.nl. Een overzicht van veelgestelde 
werkgevers gerelateerde vragen met antwoorden vind je op www.sportwerkgever.nl.  

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
https://teams.microsoft.com/l/file/E5530BC3-EC05-4B4B-AA01-9A6CB9D43507?tenantId=36dd2a69-478a-4b4b-b25f-eb617fed6080&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fnocnsf1nl.sharepoint.com%2Fsites%2FAfstemmingsgroepCoronavirus%2FGedeelde%20documenten%2FGeneral%2F8.%20Q%26A%20juridisch%2FNOC%20NSF%20QA%20Gevolgen%20Corona%20maatregelen%20sportbonden%20en%20verenigingen%20maart%202020%20%20opgesteld%20door%20DAS%20%20200401%20def.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fnocnsf1nl.sharepoint.com%2Fsites%2FAfstemmingsgroepCoronavirus&serviceName=teams&threadId=19:381b1b5f5d1e447e8232fb0ac4f8151a@thread.tacv2&groupId=6eb7c5cd-cf16-4d14-9165-34257919cd1a
https://teams.microsoft.com/l/file/0E0AD7FF-6718-4A2C-834F-6A7510D8B9FF?tenantId=36dd2a69-478a-4b4b-b25f-eb617fed6080&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fnocnsf1nl.sharepoint.com%2Fsites%2FJuridischevragen%2FGedeelde%20documenten%2FGeneral%2FNOC%20NSF%20QA%20Gevolgen%20Corona%20maatregelen%20sportbonden%20en%20verenigingen%20maart%202020%20%20opgesteld%20door%20DAS%20%20200401%20def.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fnocnsf1nl.sharepoint.com%2Fsites%2FJuridischevragen&serviceName=teams&threadId=19:317ec05a21f64718b702b022953700e6@thread.tacv2&groupId=8ecc7a31-5e7c-4d0e-8b9e-c869fcba65f3
http://www.sportwerkgever.nl/


 voor vragen over de Noodmaatregel voor Overbrugging Werkbehoud (NOW) en/of je 
daarvoor mogelijk in aanmerking komt, contact zeker ook de WOS. De adviseurs kunnen je 
adviseren en bijstaan bij de subsidieaanvraag. Meer informatie over de NOW en andere 
financiële regelingen vind je ook op www.sportwerkgever.nl.  

  
Governance vragenuurtje vrijdag 3 april, 14.00 – 15.00 uur in Teams Governance  
Veel sportbonden en verenigingen zijn druk met de consequenties van de Corona crisis voor ALV’s. 
Inmiddels is duidelijk dat een digitaal alternatief voor de ALV nog niet zo eenvoudig is, maar dat er 
wel aan oplossingen gewerkt wordt. We zijn benieuwd tegen welke specifieke problemen jullie 
aanlopen, welke tools ingezet worden en of er nog andere vragen zijn? Tijdens het vragenuurtje op 
vrijdag 3 april van 14.00 – 15.00 uur via Teamsomgeving Governance vragen kunnen experts en 
bonden aansluiten om elkaar een stap verder te helpen.   
Mocht je nog niet aangesloten zijn op dit kanaal, vraag dan toegang via Huibert.brands@nocnsf.nl of 
ieneke.romeyn@nocnsf.nl .  
  
‘Sportwereld tegen Corona’  
Gisteren 31 maart jl. Is NOC*NSF begonnen met de rubriek ‘Sportwereld tegen Corona’ waarin we 
dagelijks mooie initiatieven van sportaanbieders uitlichten die op social media verschijnen. We willen 
zo verenigingen aanmoedigen en handvatten bieden wat te doen tijdens de crisissituatie. Ken je een 
mooi initiatief; laat het weten aan Nicole Eyssen, nicole.eyssen@nocnsf.nl   
https://nocnsf.nl/nieuws/2020/04/sportwereld-tegen-corona-eendracht30-daagt-de-jeugd-uit-via-
instagram  
  
Competitienieuws  
Op de N*N Teamomgeving van Team Competitie staan weer nieuwe berichten. De KNVB bij 
voorbeeld die helder uiteenzet wat precies de maatregelen zijn die zij treffen richting hun 
verenigingen in het kader van de annulering van de amateurcompetities. Maar ook een (link naar het 
NOS) interview met KNHB directeur Erik Gerritsen waarin hij uitlegt wat de gedachten zijn bij het nog 
niet annuleren van de hockeycompetitie.  
Blijf elkaar binnen deze omgeving vooral informeren en/of bevragen via bijvoorbeeld de chatfunctie.  
  
Update SBI-codes tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)  
Op 27 maart is de beleidsregel TOGS, ook wel het noodloket genoemd, geopend. Of een 
onderneming of vereniging in aanmerking komt voor een vergoeding wordt binnen deze regeling 
onder meer bepaald op basis van SBI-codes. Al snel werd duidelijk dat niet alle voor sport relevante 
codes op de lijst stonden. We hebben dit gesignaleerd richting het ministerie.   
Inmiddels is de eerste update van de lijst SBI-codes door RVO, de uitvoeringsinstantie, verwerkt. 
Voor sport gaat het hier om de codes 93.11.1, 93.11.2, 93.11.3 en 93.11.9. Hiermee wordt een groot 
deel van de sportorganisaties/verenigingen die nog niet in aanmerking kwam voor het noodloket 
opgevangen.   
De belangrijkste codes die nu nog niet zijn meegenomen, zijn 56.29 (exploitatie kantines), 85.51.1 
(zeil- en surfscholen) en 85.51.9 (overig sport- en recreatieonderwijs). Vanuit het verantwoordelijk 
ministerie (EZK) vernemen wij dat deze codes nog onderwerp van bespreking zijn. Er zijn ook andere 
SBI-codes aangeleverd waar bepaalde sportorganisaties onder vallen, maar dit zijn enorm brede 
codes (zoals organisatieadvies) die niet snel onder deze specifieke regeling zullen worden gebracht.   
  
Wil je nog ontbrekende SBI-codes doorgeven, laat dit dan jouw accountmanager weten.   
  
Brief Vereniging Sport en Gemeenten  
Vandaag is er door de Vereniging Sport en Gemeenten een brief naar alle gemeenten uitgegaan 
waarin de gevolgen van verlenging van de maatregelen uiteen zijn gezet, aanvullingen op de SBI 
codes in relatie tot de TOGS zijn gegeven, een advies is gedaan over hoe om te gaan met het in 

http://www.sportwerkgever.nl/
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a880ce4cdb60640f1a2d8fea581b7d0c9%40thread.tacv2/Algemeen?groupId=0482fc5d-bc5d-4002-ae28-8683f33473a8&tenantId=36dd2a69-478a-4b4b-b25f-eb617fed6080
https://nocnsf.nl/nieuws/2020/04/sportwereld-tegen-corona-eendracht30-daagt-de-jeugd-uit-via-instagram
https://nocnsf.nl/nieuws/2020/04/sportwereld-tegen-corona-eendracht30-daagt-de-jeugd-uit-via-instagram


rekening brengen van de huur en de mogelijke compensatieregeling die er voor gemeenten aan zit te 
komen. Wil je de volledige brief lezen klik dan hier.   
Als bijlage bij deze brief van de VSG is een brief van The Support group, aan burgemeesters en 
wethouders, toegevoegd. In deze brief wordt o.a. kenbaar gemaakt dat The Support group namens 
de evenementenbranche klaar staat om hulp te bieden aan de overheid én The Support Group de rol 
op zich wil nemen om de Nederlandse Evenementenbranche in kracht en kennis te betrekken bij de 
komende periode en te ondersteunen in de coördinatie. Lees hier de brief.  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Kim Boterenbrood 
Accountmanager NOC*NSF 

 

https://teams.microsoft.com/l/file/CD8F5FEF-CB4E-4855-B772-20AA3C3CB11A?tenantId=36dd2a69-478a-4b4b-b25f-eb617fed6080&fileType=doc&objectUrl=https%3A%2F%2Fnocnsf1nl.sharepoint.com%2Fsites%2FAfstemmingsgroepCoronavirus%2FGedeelde%20documenten%2FGeneral%2F6.%20Archief%20(informatie)%2F01-04-2020%20Brief%20VSG.doc&baseUrl=https%3A%2F%2Fnocnsf1nl.sharepoint.com%2Fsites%2FAfstemmingsgroepCoronavirus&serviceName=teams&threadId=19:381b1b5f5d1e447e8232fb0ac4f8151a@thread.tacv2&groupId=6eb7c5cd-cf16-4d14-9165-34257919cd1a
https://teams.microsoft.com/l/file/CE543D38-EC7D-46B5-9B68-B23628C5E756?tenantId=36dd2a69-478a-4b4b-b25f-eb617fed6080&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fnocnsf1nl.sharepoint.com%2Fsites%2FAfstemmingsgroepCoronavirus%2FGedeelde%20documenten%2FGeneral%2F6.%20Archief%20(informatie)%2F04-01-2020%20Bijlage%20brief%20VSG.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fnocnsf1nl.sharepoint.com%2Fsites%2FAfstemmingsgroepCoronavirus&serviceName=teams&threadId=19:381b1b5f5d1e447e8232fb0ac4f8151a@thread.tacv2&groupId=6eb7c5cd-cf16-4d14-9165-34257919cd1a

