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Beste bestuursleden,
Wij hopen dat u een beetje hebt genoten van het paasweekend, al was het zonder
sport in deze rare corona-tijd. Het voelt nog steeds onwennig om mensen binnen te
moeten houden en kinderen weg te sturen als ze op het sportveld een balletje
trappen. Het blijft voor even de wereld op z’n kop…
In deze tweede update herhalen wij de maatregelen die gelden tot en met 28 april.
Verder leest u hoe u mag omgaan met onderhoudswerkzaamheden. Ook leest u
hoe wij omgaan met het innen van huur en gemeentelijke heffingen. En hoe u de
kosten die u maakt kunt compenseren. Tot slot geven wij u een informatietip.
De eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht
Deze maatregelen vanuit het Rijk staan in het overzicht van de VSG en gelden in
elk geval tot en met 28 april 2020:
•
•
•
•
•
•

Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn dicht.
Er vinden geen georganiseerde sportactiviteiten plaats, ook niet in de
openbare ruimte.
Sporten in de openbare ruimte is toegestaan in een groep van
maximaal 3 personen waarbij de 1,5 meter afstand in acht genomen
moet worden.
Het bovenstaande wordt gehandhaafd, eventueel met geldboetes.
Ook voor de topsport gelden de bovenstaande maatregelen.
Op 21 april besluit het kabinet welke maatregelen er na 28 april gelden.

Samenkomsten zijn tot 1 juni verboden. Dit geldt ook voor vergunningsplichtige
activiteiten zoals festivals, evenementen en toernooien.
Noodzakelijk onderhoud aan de accommodatie mag worden uitgevoerd
Dit hebben de burgemeesters in de 3de noodverordening opgenomen. Het is wel
noodzakelijk dat hierbij de regels vanuit het RIVM in acht genomen worden. De
Boa’s zien hierop toe.
U hoeft geen melding meer te maken van noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden
Ons eerdere verzoek om dit wel te doen, komt dus te vervallen.

Voor de periode 16 maart - 15 juni versturen wij geen aanmaningen
Hillegom, Lisse en Teylingen volgen de richtlijn van de VSG voor het innen van huur
en het doorbelasten van gemeentelijke heffingen. Dat betekent dat er wel facturen
worden verstuurd, maar geen aanmaningen als een factuur niet wordt betaald. Dit
geldt voor sportverenigingen die huur of een gebruiksvergoeding moeten betalen
aan een binnensportexploitant, buitensportstichting of aan de gemeente. Wij
hebben deze werkwijze ook geadviseerd aan de verhuurders van de
sportaccommodaties en sportvelden.
Later bekijken we wat de gevolgen zijn en hoe we verder gaan
Er komt een moment dat de COVID-19 maatregelen worden opgeheven. Dan is het
tijd om te bekijken wat de impact is geweest en hoe we verdergaan.
Wij adviseren u om gebruik te maken van het noodfonds
Het Rijk vraagt sportclubs om aan hun lopende verplichtingen te blijven voldoen
alsof alles gewoon doorgaat. Kortom: betaal de huur en de belastingen. Het Rijk
compenseert u voor deze kosten en ook voor niet verkregen inkomsten. Daar is een
noodfonds voor. Wij adviseren u om gehoor te geven aan de oproep van het Rijk en
gebruik te maken van het noodfonds.
Een werkgroep gaat de financiële schade inventariseren
Wij hebben een werkgroep ‘nazorg’ in het leven geroepen. Deze werkgroep gaat
inventariseren wat de financiële schade is voor zowel de gebruikers als de
gemeente. De werkgroep adviseert te zijner tijd de gemeentebesturen over
eventuele aanvullende lokale (of regionale) compensatie achteraf.
De website van NOCNSF is een goede informatiebron
Op de speciale Coronavirus en sport webpagina van NOCNSF vindt u veel
praktische informatie over hoe u als sportclub kunt omgaan met het coronavirus. U
vindt er ook een checklist die inzicht geeft in de gevolgen voor de clubs. Wij zien
dat veel sportbonden deze informatie delen met sportverenigingen.
Wij horen graag hoe het gaat en waar uw vereniging tegenaan loopt
Uiteraard kunt u ook met vragen bij ons terecht. Laat het ons weten! Wij zijn
telefonisch bereikbaar via 14 0252 of anders via de bij jullie bekende mailadressen.
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