
Beste voorzitter/directeur 
  
In het mooie weekend werd de omvang van de Corona-crisis op alle fronten ingrijpend en voelbaar 
nog duidelijker.  
  
Zojuist in de persconferentie van het Kabinet zijn nog strengere maatregelen afgekondigd. Voor 
het gedrag van Nederlanders is alles duidelijk. Voor sport zoeken we naar aanleiding van 
documenten eerst goed uit wat er nu besloten is! We zullen dan zo snel mogelijk met een helder 
advies voor de sport komen.  
  
Verder in deze mail: eerder vandaag kwamen de vragen op gang over o.a. de consequenties van de 
collectieve sluiting van de sportsector, annulering van evenementen, gevolgen voor de organisaties, 
advisering van sportclubs en accommodaties, enz. enz.  In deze update-mail van 
accountmanagement worden een paar zaken uitgelicht.  
  
Laat gerust weten als je dringende zaken mist en/of andere vragen hebt. Dan komen we daar morgen 
op terug.  
  
Groet, Kim 
  
Debat Tweede Kamer 
Donderdag 26 maart a.s. vindt er in de Tweede Kamer wederom een debat plaats over de gevolgen 
van de Coronacrisis. NOC*NSF is achter de schermen volop in contact met de woordvoerders Sport 
van de diverse politieke partijen om aandacht te vragen voor ondersteuning van de sportsector, 
conform de inhoud van de vorige week gepubliceerde position papers. We geven jullie vrijdag een 
update van de uitkomsten van het debat met betrekking tot de sport. 
  
FAQ accommodaties 
Er is de laatste week hard gewerkt samen met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) om te 
komen tot een lijst met vragen die betrekking hebben op sportaccommodaties in relatie tot de 
Coronacrisis. De voor de sport meest relevante vragen en antwoorden hebben wij opgenomen op de 
inmiddels bekende lijst op https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-
sport-veelgestelde-vragen. Specifiek vind je ze onder het kopje FAQ voor sportclubs. Wij vragen je de 
link met zoveel mogelijk relevante mensen te delen en extra nadruk te leggen op de accommodatie 
gerelateerde vragen en antwoorden.  
  
In beeld brengen consequenties Coronacrisis voor verenigingen  
Op dit moment zijn verenigingsondersteuners van diverse sportbonden bezig met het in kaart 
brengen van de uitdagingen waarmee hun verenigingen te maken krijgen of al hebben gekregen in 
het licht van de Coronacrisis. NOC*NSF is op haar beurt bezig met o.a. het Mulier Instituut om zo 
objectief mogelijk te bepalen waar de verenigingen tegenaan lopen. Doel van de exercities is 
verenigingen zo adequaat en doelgericht mogelijk te ondersteunen. Het is de bedoeling om zodra de 
uitkomsten van de diverse korte termijn onderzoeken er zijn, ze te delen met de sportbonden. We 
houden jullie hiervan op de hoogte.  
  
Aankondiging 1e onlinebijeenkomst Team Verenigingsondersteuning | donderdag 26 maart 
De leden van “Teams Verenigingsondersteuning (VO)” gaan uitgenodigd worden voor de 1e 
onlinebijeenkomst via Teams op donderdag 26 maart.  
Op dit Teams VO platform wordt overlegd over datgene wat verenigingsondersteuners en 
accountmanagers tegenkomen ten tijde van de Corona crisis. De hoofdvraag is: “hoe kunnen we onze 
sportclubs de komende tijd helpen of ondersteunen om deze crisis goed door te komen?”. 

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen


Bovendien! “Waar zien we mogelijkheden om hier als sport gezamenlijk in op te trekken en elkaar 
waar mogelijk te helpen?”  
Om gezamenlijk de start te maken wordt de online startbijeenkomst georganiseerd. De leden van 
Teams VO ontvangen hiervoor per mail een uitnodiging met daarin de link om deel te nemen. 
  
Gewijzigde deadline aan vraag VMS | SOS intensivering tranche 1 en 2 
Deadline voor indienen van de aanvraag rubriek 5.2.d. Versterken sportbonden | Slagvaardig 
Organiseren Sport | Verdieping tranche 1 en 2 wordt 2 weken opgeschoven van 17 april naar 
vrijdag 1 mei .  
Dit geeft bonden van tranche 1 en 2 iets meer ruimte om een aanvraag in te dienen. Voor vragen kan 
contact worden opgenomen met Jan Willem Landré (SOS programmaleider, janwillem@jwdv.nl of je 
accountmanager).  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Kim Boterenbrood 
Accountmanager NOC*NSF 

 


