Financiële regelingen sportverenigingen
De overheid heeft weer een aantal compensatieregelingen voor sportverenigingen beschikbaar
gesteld. Dit is mede dankzij de inspanningen van NOC*NSF als vertegenwoordiger van de
sportbonden.

Concreet gaat het om twee regelingen die ook al golden in het voorjaar van 2020: De regeling
Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO) en de regeling Tegemoetkoming Verhuurders
Sportaccommodaties (TVS). Beide regelingen gelden in eerste instantie voor het 4 e kwartaal van 2020
(1 oktober t/m 31 december 2020). Er wordt gewerkt aan een vervolg voor het 1 e en 2e kwartaal van
2021. Voor beide regelingen geldt dat de voorwaarden iets anders zijn dan vorig jaar.

Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO)
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•

•
•
•
•

Doel: Het gaat om een tegemoetkoming voor het omzetverlies van sportclubs.
Wanneer kunt u een beroep doen op de TASO: Bij een omzetverlies van minimaal 10% in het
4e kwartaal van 2020 ten opzichte van het 4e kwartaal 2019. In absolute bedragen dient het
verlies minimaal € 1.500 te bedragen.
Welke financiële schade mag worden meegerekend: Doorlopende lasten van een
accommodatie in eigendom of beheer van de sportclub (denk aan hypotheek, energie,
verzekeringen), personeelskosten (mits niet gecompenseerd door een andere regeling, zoals
NOW of TOZO), de bondsafdracht aan KNSB en regionale bond, gemiste kantine-inkomsten.
Let op: huurlasten mogen niet worden meegenomen in de TASO. Daarvoor is de TVO.
Wie doet de aanvraag: De aanvraag dient door de sportclub te worden gedaan.
Wanneer is aanvragen mogelijk: De aanvraagperiode loopt van 19 februari t/m 5 april 2021.
Waar aanvragen: Aanvragen kan bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (website:
https://www.dus-i.nl).
Meer informatie: Zie https://www.dus-i.nl.

Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS)
•
•

•
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Doel: Compensatie voor verhuurders van sportaccommodaties voor de kwijtschelding van
huur aan sportclubs.
Hoe werkt de TVS: De verhuurder kan vanwege de gedwongen sluiting van de accommodatie
in het 4e kwartaal van 2020 de huur aan sportclubs geheel of gedeeltelijk kwijtschelden. Via
de TVS kan de verhuurder daarvoor compensatie krijgen. Compensatie is alleen mogelijk als
daadwerkelijk kwijtschelding is verleend.
Wie doet de aanvraag: De aanvraag dient door de verhuurder te worden gedaan. Twee
adviezen: 1) Zorg dat uw club de verhuurder tijdig wijst op het bestaan van de TVS. Maak ook
afspraken hoe om te gaan met het verschil, als de verhuurder niet het volledige
kwijtgescholden bedrag krijgt gecompenseerd.1 2) Als u bij een particuliere verhuurder uw

Op dit moment is nog niet duidelijk of gemeenten en gemeentelijke sportbedrijven, net als vorig jaar, de kwijtschelding en de
compensatie automatisch regelen of dat sportclubs dit zelf moeten aankaarten.
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clublokaal huurt en deze verhuurder weigert de kwijtschelding, neem dan contact op met de
gemeente om te bemiddelen.
Wanneer is aanvragen mogelijk: De aanvraagperiode loopt van 9 maart t/m 3 mei 2021.
Waar aanvragen: Aanvragen kan bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (website:
dus-i.nl).
Meer informatie: Zie dus-i.nl.

Tot slot: Op de website van NOC*NSF is op een aparte pagina veel informatie te vinden over
compensatieregelingen voor sportverenigingen. Zie: https://www.nocnsf.nl/coronavirus-ensport/compensatie-sportverenigingen.

