Geacht bestuur,
De maatregelen voor de bestrijding van het corona-virus hebben verregaande consequenties. Zeker
nu het kabinet heeft besloten de maatregelen te verlengen tot en met dinsdag 28 april aanstaande.
Het verloop na 28 april is nog onzeker. Voor u als sportvereniging betekent dit dat het sportseizoen
plotseling (zo goed als) voorbij is. Sporters kunnen niet meer trainen, de competities kunnen niet
worden uitgespeeld en er vinden even geen toernooien plaats. Het is voor ons allen een
onwerkelijke situatie.

We begrijpen dat verenigingen nu ook te kampen krijgen met het nadelige financiële effect van de
Corona-crisis. Veel kosten gaan door maar er staan geen inkomsten tegenover die de verenigingen
nodig hebben om hun begroting sluitend te krijgen. Ook horen wij dat uw leden vragen om restitutie
van de contributie. Het is dus begrijpelijk dat wij vragen van verenigingen ontvangen over
compensatie en tegemoetkoming. In deze brief geven wij aan welke stappen wij willen zetten om
tot een zo goed mogelijke oplossing te komen voor knelpunten die nu ontstaan. Hierbij betrekken
we ook de mogelijkheden die het rijk ons mogelijk kan bieden.
Op landelijk niveau wordt door Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) in samenwerking met de
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) getracht te komen tot een brede compensatieregeling
voor gemeenten waaronder sport en cultuur en welzijn valt. We gaan er vanuit dat hierover binnen 2
weken meer bekend is.
De VSG geeft aan dat zij zien dat veel gemeenten de huur op dit moment opschorten. Dit geeft de
verenigingen tijdelijk enige lucht en biedt de mogelijkheid af te wachten op de landelijke regeling.
In aansluiting op de berichten van het VSG, kiest ook de gemeente Groningen ervoor om de huur
vanaf 12 maart voorlopig op te schorten. Deze maatregel geeft u even financiële ruimte en geeft ons
tijd om een beter beeld te krijgen van de uiteindelijke coronaschade die in de sportsector optreedt en
waar de compensatie het hardst nodig is.
Zodra bekend is hoe de landelijke regeling eruit ziet en welke compensatie daarmee geboden wordt
zullen wij, ook in overleg met de Sportkoepel, bekijken of en hoe we eventuele verdere financiële
ondersteuning vorm moeten geven.
Vanzelfsprekend brengen we u op de hoogte indien er ontwikkelingen zijn in de landelijke
compensatieregeling.

Uiteraard zullen wij waar mogelijk voorkomen dat verenigingen het financieel niet redden als
gevolg van de corona-maatregelen. Mochten verenigingen op dit moment al zware financiële
problemen hebben, dan verzoeken wij u om contact met één van de klantregisseurs van Sport050 op
te nemen. Dat kan met Fokko Aarts, telefoon: 06-13075961 of Kit Kegelaar, telefoon: 0613071779. We zullen dan kijken welke mogelijkheden er zijn om ondersteuning te bieden.
Met vriendelijke groet,
Namens college van burgemeester en wethouders,
Namens deze de concerndirecteur,
Namens hem,
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