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Update coronacrisis
Hierbij ontvangt u nieuwe informatie in verband met de coronacrisis. De vorige mailing die u van
ons ontvangen hebt was van 7 september 2020.
Bericht KNSB bestuur
Helaas zien we het aantal corona besmettingen in Nederland weer duidelijk oplopen. We vragen
uw aandacht voor een algemeen bericht van het KNSB bestuur:
https://www.schaakbond.nl/nieuws/bericht-van-het-knsb-bestuur-inzake-corona
De meest actuele informatie over corona en schaken, waaronder het ‘protocol Veilig Schaken’ en
het ‘Plan van aanpak opstarten clubavond’ zijn steeds te vinden op:
https://www.schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-de-coronacrisis
Meldingsplicht bijeenkomsten 50 personen
In de persconferentie van het kabinet van vrijdag 18 september zijn nieuwe maatregelen
afgekondigd specifiek voor de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Haaglanden, HollandMidden, Kennemerland, Rotterdam-Rijnmond en Utrecht.
Een specifieke maatregel voor deze regio’s is:
Voor samenkomsten met meer dan 50 personen geldt een meldplicht, dus óók voor
sportactiviteiten op/in sportaccommodatie.
De meldplicht geldt voor elke afzonderlijke ruimte in/op binnen, of buitensportaccommodatie waar
meer dan 50 personen tegelijk zijn. Dat melden kan in één keer voor een langere periode,
bijvoorbeeld: “tot eind december 2020 hebben we elke dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag
meer dan 50 personen op de accommodatie”. Melden uiterlijk 48 uur voor die samenkomst. Bij de
melding dient aangegeven te worden wie per samenkomst toezicht houd(t)en vanuit de vereniging.
Daarnaast kunnen de 6 regio’s specifieke maatregelen per regio nemen. Op dit moment gaat het
nog om 6 veiligheidsregio’s waarvoor verscherpte maatregelen zijn afgekondigd. Waarschijnlijk
komen hier binnenkort nog meer regio’s bij. Bij eventuele uitbreiding geldt deze maatregel
natuurlijk voor alle veiligheidsregio’s met alarmfase ‘zorgelijk’.
Het melden dient te geschieden aan de voorzitter van de veiligheidsregio. Op dit moment richten
de veiligheidsregio’s dit meldingsproces in.
Het actuele advies aan sportclubs in deze veiligheidsregio’s is daarom op dit moment nóg steeds:
•
Zorg ervoor dat er altijd een corona coördinator (herkenbaar) aanwezig is op de
vereniging. Deze coördinator is aanspreekpunt voor eventuele handhavers die een controle
uitvoeren. (Dit is niet nieuw maar in het kader van handhaving van de nieuwe maatregelen nog
belangrijker geworden!)
•
Het is verstandig om proactief te zijn: Neem contact op met de eigen gemeente wanneer
je verwacht dat er meer dan 50 personen aanwezig zijn op je complex om dat bij hen aan te
melden en aan hen te vragen hoe je dit aan kan melden bij de voorzitter van de veiligheidsregio.
In dit kader is het ook handig om de ‘veelgestelde vragen’ pagina van NOC*NSF te bezoeken.
Deze pagina is geactualiseerd met de regionale maatregelen. Op deze pagina staat toegelicht
welke gemeenten vallen onder deze 6 veiligheidsregio’s. https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sporten-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
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Kinderen tot en met 12 jaar – verkoudheidsklachten
Zoals bekend hoeven kinderen tot en met 12 jaar onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter
afstand te houden.
Heeft een kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of
bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij gewoon naar de schaakclub (net als dat het ook
naar de kinderopvang of naar de basisschool mag). Het kind hoeft niet getest te worden op
corona.
Dit geldt niet als het kind een contact is van iemand die corona heeft. Of als het kind bij iemand
woont die koorts heeft of benauwd is. Dan moet hij of zij thuisblijven.
Financiële regelingen voor clubs zijn opengesteld – let op deadlines
Hieronder informatie over twee financiële regelingen. Let op wanneer u gebruik wilt maken van
een van deze regelingen dan moet dat op korte termijn!
Huurkwijtschelding over periode maart - mei mogelijk bij particuliere verhuurders
Dit betreft de regeling ‘Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties’ (TVS). Deze regeling
is bedoeld voor amateursportverenigingen. Wanneer u accommodatie huurt van een gemeente,
gemeentelijk sportbedrijf, maar ook van een particuliere verhuurder dan bestaat er de mogelijkheid
om een aanvraag te doen voor huurkwijtschelding.
Het is de verhuurder die huur kan kwijtschelden aan sportclubs, en daarvoor wordt
gecompenseerd vanuit de TVS regeling. De regeling wordt uitgevoerd door Dienst Uitvoering
Subsidies aan Instellingen (www.dus-i.nl).
Er zijn twee situaties:
1. De verhuurder is een gemeente of een gemeentelijk sportbedrijf: kwijtschelding gaat
automatisch.
2. De verhuurder is een particulier. Particuliere verhuurders kunnen, ook met terugwerkende
kracht, van 1 maart tot 1 juni 2020, de huur aan sportclubs kwijtschelden.
Situatie 2 Hoe werkt het?
Heel belangrijk: Sportclubs dienen de verhuurder op deze regeling te wijzen. De verhuurder moet
de aanvraag indienen bij DUS-I (dus de sportclub hoeft dat niet). De aanvraag dient vóór 14
oktober a.s. te worden ingediend.
Er is in totaal € 89,5 miljoen beschikbaar. Als er overtekend wordt, dan wordt er naar rato
uitgekeerd.
Twee adviezen vanuit NOC*NSF/VWS:
1. Maak met de verhuurder een afspraak dat bij uitkering naar rato, je als club het resterende deel
wel betaalt;
2. Als de verhuurder niet wil, vraag dan de gemeente om te bemiddelen.
Loket TASO geopend | aanvragen kan tot 11 oktober
Vanaf 22 september is op de website van DUS-I het loket voor de Tegemoetkoming
Amateursportorganisaties COVID-19 (TASO) geopend. Via deze regeling kunnen verenigingen die
eerder niet in aanmerking kwamen voor de TOGS-regeling of de TVL een subsidie van maximaal
2x €3500 aanvragen.
Bovendien kunnen ook verenigingen met een sportaccommodatie in eigendom en doorlopende
lasten van ten minste € 8.000 (per 3 maanden, na aftrek van een ontvangen tegemoetkoming of
subsidie op grond van de TOGS of de TVL) een subsidie aanvragen van maximaal 2x € 6000. De
exacte voorwaarden van deze regeling staan op de website DUS-I. Er is in totaal €44,5 miljoen
beschikbaar voor deze regeling.
Let op: verenigingen hebben maar tot 11 oktober de tijd om subsidie aan te vragen, dus het is
zaak snel gebruik te maken van deze regeling.
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Voor wie is deze regeling?
Doelgroep: amateursportclubs die ten opzichte van 2019 tenminste 20% omzetverlies hebben
geleden. De club moet eigenaar zijn van de eigen accommodatie (dus geen huur, daar is de TVS
voor). De tegemoetkoming is voor vaste lasten.
Mailing aan clubleden
Op 24 september wordt er ook een mailing verzonden aan alle clubleden (die u natuurlijk ook
ontvangt).
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