
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw,  Geacht bestuur,  

 

Inleiding 

Ook sportverenigingen zijn financieel geraakt door de maatregelen om het 

coronavirus in te dammen. Competities zijn vroegtijdig beëindigd en 

clubhuizen zijn gesloten. Veel kosten gaan door maar er staan geen 

inkomsten tegenover die de verenigingen nodig hebben om hun begroting 

sluitend te krijgen.   

Er is zowel landelijk als lokaal nagedacht over compensatiemaatregelen. In 

deze brief informeren wij u hierover.  

 

Compensatie huur 

Per 13 maart zijn de sportaccommodaties gesloten en is ‘normaal’ sporten 

vanaf dat moment tijdelijk niet meer mogelijk. De gemeente Groningen heeft 

eerder al besloten om in afwachting van de landelijke regeling de facturen 

voorlopig niet te versturen.  

Er is inmiddels landelijk een compensatieregeling vastgesteld waarbij er 90 

miljoen beschikbaar is voor compensatie aan gemeenten voor de derving van 

de huurinkomsten van hun sportaccommodaties aan verenigingen. 

De gemeente Groningen geeft deze compensatie door aan verenigingen door 

de huur kwijt te schelden over de periode van sluiting tot 1 juni 2020.  

Dit betekent dat als u een accommodatie huurt bij Sport050 u van Sport050 

geen factuur krijgt voor de periode tussen sluiting en tot 1 juni 2020. Voor 

verenigingen die de huur hebben opgezegd geldt de compensatie vanaf 

dezelfde datum.  

Per 29 april is de eerste versoepeling voor sport doorgevoerd waarbij 

georganiseerde buitensport mogelijk is voor kinderen en jongeren. Vanaf 11 

mei is daar ook het buiten sporten voor volwassen aan toegevoegd. Daarnaast 

kan er binnenkort weer worden gezwommen in de zwembaden.   
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Dit betekent dat er  - met uitzondering van de andere 

binnensportaccommodaties – weer volop gesport kan worden onder 

voorwaarden. We beraden ons hoe we omgaan met het huur van onze 

sportvelden en de zwembaden in deze periode.   

 

U hoeft zelf geen actie te ondernemen over de compensatie van de huur. 

Sport050 zorgt dat de compensatie financieel verwerkt wordt.  

Heeft u toch nog vragen over de compensatie van de huur, dan kunt u contact 

opnemen met verhuur@sport050.nl 

 

Andere landelijke financiële steunmaatregelen 

Naast de compensatie van de huur, zijn er landelijk nog twee financiële 

steunmaatregelen bekend gemaakt.  

De maatregelen geven we hieronder kort weer. Meer informatie is te vinden 

op de site van vereniging sport en gemeenten. Linkje naar: 

https://sportengemeenten.nl/110-miljoen-euro-ondersteuning-voor-

sportverenigingen/ 

 

1.Regeling amateursportverenigingen met eigen accommodatie. 

Er is al een rijksbrede regeling waarop ook sommige verenigingen een beroep 

kunnen doen voor een eenmalige vergoeding van 4000 euro (TOGS). Maar 

niet alle verenigingen komen hiervoor in aanmerking. Er is nu een 

aanvullende regeling voor een eenmalige uitkering.  

Sportverenigingen die de accommodatie niet huren maar zelf (gedeeltelijk) in 

bezit hebben, hebben te maken met vaste lasten terwijl hun inkomsten dalen. 

Veel van deze verenigingen zijn te klein om in aanmerking te komen voor de 

rijksbrede regelingen. Sportverenigingen met een eigen accommodatie die 

geconfronteerd worden met een omzetverlies van minimaal 20%, kunnen 

aanspraak maken op een bijdrage van € 2.500 per vereniging.  De regeling 

wordt zo snel mogelijk uitgewerkt.  

 

2.Kortlopend krediet voor amateursportverenigingen.  

Voor amateursportverenigingen die als gevolg van de coronamaatregelen in 

liquiditeitsproblemen komen, komt een mogelijkheid om een bancaire lening 

af te sluiten tegen een lage rente. De Borgstelling MKB-kredieten en de 

Garantie Ondernemingsfinanciering zijn voor sportverenigingen vaak niet in 

bereik omdat sportverenigingen in veel gevallen niet aangemerkt worden als 

onderneming. Om ook sportverenigingen toegang te geven tot kortlopend 

krediet wordt het borgstellingskapitaal van Stichting Waarborgfonds Sport 

(SWS) met € 10 miljoen verhoogd.  
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Daarmee is SWS in staat om sportverenigingen te helpen die als gevolg van 

de coronamaatregelen kortlopend krediet ter overbrugging nodig hebben. De 

regeling wordt zo snel mogelijk uitgewerkt. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

namens hen, concerndirecteur Groningen, 

namens deze, 

M.S. Gelling, 

directeur Sport050  

Gemeente Groningen 


