
 
 
 
 
Geachte verenigingbestuurder(s), 
  
De maatregelen ter voorkoming van het verspreiden van het Corona virus hebben op vele fronten 
effect.  Voor u als vereniging zijn de gevolgen van de ontstane situatie mogelijk ook merkbaar. De 
klankbord buitensport heeft namens alle sportverenigingen contact gezocht met de gemeente en 
aangegeven dat de sportverenigingen hard geraakt worden door de maatregelen en sommige 
verenigingen in financiële nood komen. Ook verschillende verenigingen hebben vorige week bij 
SportSupport, SRO en de gemeente hun zorgen geuit over de continuïteit van hun vereniging. 
  
Afgelopen week heeft de gemeente in overleg met SRO gekeken wat wij in deze fase kunnen 
betekenen voor de verenigingen. Daarnaast volgt de gemeente de landelijke ontwikkelingen bij de 
Vereniging Sport en Gemeenten betreffende het compensatievraagstuk. Bij deze informeren wij u 
over de besluiten die de gemeente deze week heeft genomen. 
  
Tijdelijke stopzetting facturatie 
Besloten is om alle betalingen voor de huur van de gemeentelijke sportaccommodaties op een later 
moment in rekening te brengen. Hopelijk ontlast dit de verenigingen enigszins in deze moeilijke tijd. 
Verenigingen die alsnog in grote problemen komen als gevolg van de maatregelen ter voorkoming 
van het verspreiden van het Corona virus kunnen contact opnemen met de gemeente. 
  
Mogelijke compensatieregeling(en) voor gemeenten 
Op landelijk niveau wordt overleg gevoerd tussen de VSG (Vereniging Sport Gemeenten), de VNG 
(Vereniging Nederlandse Gemeenten) over mogelijke compensatieregelingen voor gemeenten. 
Binnen het compensatievraagstuk wordt met name gekeken naar de derving van kosten voor 
gemeenten op het gebied van huurinkomsten, zwembaden en sportbedrijven. De gemeente Haarlem 
wacht de uitkomst van deze overleggen af en zal dan kijken welke invloed dit heeft op de lokale 
situatie. Zodra meer bekend is op landelijk niveau informeren wij u over de besluitvorming op lokaal 
niveau en wat dit eventueel voor u als sportvereniging betekent. 
  
Besluit VSG: Eenmalige toekenning voor Sportverenigingen 
De VSG heeft op 26 maart besloten tot een eenmalige tegemoetkoming  voor sportverenigingen en– 
stichtingen via Noodloket. Deze regeling zet in op het niet meer kunnen betalen van vaste lasten 
vanwege maatregelen die genomen zijn vanwege het Coronavirus. Het betreft een bedrag van 4000,- 
euro. Meer informatie over bovenstaande regeling is te verkrijgen 
via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-
onderwerp/financiele-regelingen/noodloket. 
NB: de regeling wordt nog verder uitgewerkt. Zodra meer duidelijkheid bestaat over de aanvraag en 
voorwaarden wordt u geïnformeerd door SportSupport. SportSupport kan ook sportverenigingen 
ondersteuning bieden bij het aanvragen van de tegemoetkoming. 
  
De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Samen met SportSupport probeert de gemeente u zo goed 
mogelijk te informeren. 
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw verenigingsadviseur bij SportSupport 
(verenigingsadvies@sportsupport.nl) of de gemeente via ghamilton@haarlem.nl. 
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