
Beste voorzitter/directeur,  
  
Vandaag de start van een nieuwe werkweek waarin, naar verwachting, weer nieuwe ontwikkelingen 
plaatsvinden. Morgen maakt het kabinet naar alle waarschijnlijkheid, bekend dat de corona 
maatregelen die tot 6 april gelden, worden verlengd. Onduidelijk is nog of er voor bepaalde sectoren 
en bedrijven aanvullende regels of voorschriften gaan gelden. Dit is dan gelijk ook de reden waarom 
we nog even doorgaan met een dagelijkse update. Vandaag in de update:  
  

 SBI-codes noodloket TOGS   
 Brief VSG/VNG: uitstellen innen van huur sportaccommodaties   
 Mulier onderzoekt financiële impact corona voor verenigingen   
 Gevolgen Corona voor het Sportakkoord   
 Olympische en Paralympische Spelen naar zomer 2021   
 Teams omgevingen NOC*NSF (overzicht, aanmelden, problemen bij gebruik?)   
 Verplaatsen Algemene Vergadering NOC*NSF   
 Overleg met directeuren komende periode   

  
SBI-codes noodloket TOGS  
Vrijdag 27 maart is het noodloket voor ondernemers geopend, of zoals het officieel heet de 
beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19. Ook sportverenigingen 
kunnen onder bepaalde voorwaarden hier een aanvraag doen voor een tegemoetkoming van € 
4.000. Op basis van de KVK SBI-code wordt bepaald of een aanvrager tot één van de sectoren 
behoort waarvoor deze regeling is bedoeld. Nu blijkt dat de lijst met SBI-codes die wordt gehanteerd 
niet volledig is, vanuit het oogpunt van de sport. Zo staan bijvoorbeeld de codes  93.11.1, 93.11.2 en 
93.11.9 (zwembaden, sporthallen, klimhallen e.d.) nu nog niet op de lijst, maar ook nog een aantal 
andere codes voor de sport ontbreken (o.a. voor topsporters). Met het ministerie van VWS zijn wij in 
gesprek om dit zo snel mogelijk te herstellen. De verwachting is dat RVO de lijst op korte termijn, 
mede op basis van onze signalen, gaat aanpassen. Mochten er later deze week nog steeds signalen 
zijn van sportorganisaties die door de SBI-code niet in aanmerking komen, geeft dat dan door aan je 
accountmanager of accountmanagement@nocnsf.nl .  
  
Brief aan VSG / VNG: uitstellen innen van huur voor sportaccommodaties  
De huidige coronacrisis heeft een forse impact op de liquiditeitspositie van veel verenigingen. Veel 
verenigingen huren hun sportaccommodatie direct of indirect van de gemeente. Daarom hebben wij 
de Vereniging Sport en Gemeenten per brief gevraagd om via de VNG de Nederlandse gemeenten op 
te roepen het innen van huur voor sportaccommodaties uit te stellen en deze problematiek en 
mogelijke compensatie via gemeenten te bespreken met de Rijksoverheid. Een eerste gesprek 
hierover tussen de VNG en de Rijksoverheid vindt morgen plaats. Zodra we de coronacrisis achter 
ons hebben gelaten kunnen sportverenigingen dan met hun eigen gemeente inventariseren hoe 
groot de financiële schade is, in hoeverre de directe en indirecte noodmaatregelen van het Rijk 
soelaas hebben geboden en op welke manier en in welk tempo eventuele achterstallige huur voor de 
accommodatie zo mogelijk alsnog kan worden voldaan. Wij blijven hierover in nauw contact met de 
VNG en de VSG. 
  
Mulier onderzoekt de financiële impact coronacrisis voor sportverenigingen  
Deze week start het Mulier Instituut, in overleg met VWS, de VSG en NOC*NSF, een onderzoek onder 
sportverenigingen naar de financiële impact van de coronacrisis. Via een vragenlijst kan een 
vereniging aangeven welke gevolgen zij zien en in hoeverre de verschillende compenserende 
regelingen soelaas bieden. Alle sportverenigingen in Nederland kunnen aan dit onderzoek meedoen. 
Hoe completer het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt, hoe gerichter er noodmaatregelen 
getroffen kunnen worden. Een uitnodiging daarvoor met link naar de vragenlijst zullen wij daarom 
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aan alle bij ons aangesloten sportbonden sturen, met het verzoek die onder de verenigingen te 
verspreiden. De uitnodiging volgt en zal ook gedeeld worden in Teams Verenigingsondersteuning.  
  
Gevolgen Corona voor het Sportakkoord  
Vanzelfsprekend heeft de coronacrisis ook zijn weerslag op het Sportakkoord. 26 maart jl. stuurde de 
VSG bijgaande brief naar de Sportformateurs. Hierin worden tips gegeven toch de voortgang in de 
lokale trajecten te houden: https://nocnsf.nl/media/2535/brief-26-maart-corona_sportakkoord.pdf  
Wil je meer weten over het Sportakkoord, mail dan aan sportakkoord@nocnsf.nl.   
  
Olympische en Paralympisch Spelen in zomer 2021  
Vandaag is bekend geworden dat Olympische Spelen van 23 juli tot 8 augustus 2021 gaan 
plaatsvinden. Dat maakten het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en het Japans 
organisatiecomité voor Tokyo 2020 bekend. De Paralympische Spelen schuiven hiermee ook op en 
starten op 24 augustus en eindigen op 5 september. De Spelen blijven de naam Tokyo 2020 dragen. 
Voor volledig bericht op nocnsf.nl  klik hier  
  
In nauw overleg met TIG Sports en de gemeente Den Haag wordt de mogelijkheid onderzocht om 
het TeamNL Olympic Festival met de Spelen mee te verschuiven naar 2021. 
  
Aan Topsporters is vanuit TeamNL vandaag direct ook een bericht verstuurd:   
Zojuist is officieel bekend gemaakt dat de Olympische Spelen gehouden worden van 23 juli tot en met 
8 augustus en de Paralympische Spelen van 24 augustus tot en met 5 september. We zijn blij dat de 
data nu duidelijk zijn. We vinden het mooi en symbolisch dat ervoor gekozen is om Tokyo2020 te 
gebruiken, ook nu de Spelen volgend jaar gehouden worden. Zoals ik vrijdag al schreef, kunnen nu 
kwalificatietrajecten worden bepaald. Het is nog even afwachten hoe dit vorm gaat krijgen. Dat geldt 
ook voor hoe de Spelen er uit gaan zien, zoals de huisvesting in Tokio. Zodra er informatie is, hoor je 
dat meteen van ons. We hebben weer iets om met elkaar naartoe te werken, al blijft alles voor nu 
gericht op het bestrijden van het coronavirus. Dat doen we samen. Net zoals we ons samen gaan 
voorbereiden op de Spelen van volgend jaar. Daarvoor wordt er weer een beroep gedaan op je 
aanpassingsvermogen. Weet dat je daarin niet alleen staat. Jouw bond, CTO en de experts van 
NOC*NSF staan voor je klaar. Neem gewoon contact op! Verder krijgen we meerdere vragen over 
(buitenlandse) contracten die worden stopgezet, het wegvallen van start- en prijzengelden of 
toegezegde sponsorinkomsten en het gebruik van de regeling die door de overheid vanwege de crisis 
is ingevoerd. TeamNL Athlete Services wil graag inzicht krijgen in problemen die sporters 
ondervinden. Bijvoorbeeld wanneer je inkomen wegvalt, maar je niet in aanmerking komt voor de 
regeling, omdat je niet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of als je in het buitenland 
woont en werkt. Die informatie hebben we nodig om samen met NLSporter en de NOC*NSF 
Atletencommissie te werken aan het vinden van oplossingen. Mail je vraag aan 
athleteservices@nocnsf.nl en we nemen contact met je op.  
   
Teamsomgevingen NOC*NSF   
De Microsoft Teams omgeving van NOC*NSF is inmiddels dé plek waar de nodige documenten, 
voorbeelden, vragen en antwoorden gedeeld worden.  
In het team “Berichtgeving NOC*NSF” worden algemeen corona-gerelateerde informatie, 
berichtgeving, mails, bijeenkomsten, enz. met elkaar gedeeld. Dit team is primair voor alle 
directeuren van sportbonden, voorzitters van kleine bonden en de oorspronkelijke 
afstemmingsgroep Corona.   
  
In de teams Accommodaties, Verenigingsondersteuning en Competities wordt ook al actief 
afstemming met elkaar gezocht door de experts en projectleiders van sportbonden en NOC*NSF. 
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Voor Governance, Juridische vragen en HR is besloten ook “zelfstandige” Teams in te richten in plaats 
van een kanaal in het “hoofd”-team “Berichtgeving NOC*NSF”: 

 in het Team Governance is al veel informatie te vinden over governance vraagstukken als 
“Hoe om te gaan met de AV’s?”, “Hoe is digitale raadpleging en besluitvorming mogelijk?”, 
enz..  

 het team HR is gestart in samenwerking met de WOS.   
 in het team Juridische vragen wordt naar verwachting medio deze week de FAQ Juridisch 

geplaatst di door DAS is opgesteld.   
  
Aanmelden voor alle teams:  
Voor alle teams kun je medewerkers (zich laten) aanmelden. Stuur daarvoor een mail naar: 
ieneke.romeyn@nocnsf.nl of accountmanagement@nocnsf.nl   
  
Problemen bij gebruik Teamsomgeving NOC*NSF 
We werken steeds meer met Microsoft Teams. Teams en Kanalen worden aangemaakt en steeds 
meer externe gebruikers worden toegevoegd. De toename in het gebruik van Teams heeft er ook 
voor gezorgd dat we steeds meer hulpvragen ontvangen. Mocht je tegen (inlog)problemen aanlopen 
stuur dan een mail met korte omschrijving van het probleem naar accountmanagement@nocnsf.nl .  
  
Verplaatsing Algemene Vergadering naar 22 juni  
I.v.m. de Coronacrisis is besloten de AV te verplaatsen van 18 mei naar 22 juni. We hopen dan weer 
de mogelijkheid te hebben om een fysieke vergadering te houden. Wanneer dit niet kan zal de 
vergadering op 22 juni online plaatsvinden. Door de verplaatsing van de AV zullen ook andere 
overleggen in aanloop naar de AV, zoals het ledenberaad, CRBS eb Financiële Commissie, opnieuw 
worden gepland. Zodra deze data bekend zijn zullen wij daar direct over communiceren.  
  
Planning directeuren overleggen  
Zoals donderdag toegezegd in het bondsdirecteurenoverleg zijn een aantal overleggen ingepland in 
de komende periode om zo elkaar op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen:   

 Vrijdag 3 april, 10-11 uur  
 Donderdag 9 april, 15-16 uur  
 Donderdag 16 april, 15-16 uur  
 Donderdag 23 april, 15-16 uur  
 Donderdag 14 mei, 15-16 uur  
 Donderdag 28 mei, 15-16 uur  

   
In de weken van 30 april, 7 mei en 21 mei is geen overleg i.v.m. de meivakantie en Hemelvaart.  
Klik hier voor een rechtstreekse link naar de map van het Directeurenoverleg van donderdag 26 
maart met daarin de Masterpresentatie.   
  
Met vriendelijke groet, 
  
Kim Boterenbrood 
Accountmanager NOC*NSF 
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