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Betreft: Brief aan sportverenigingen

                       Sportverenigingen

Beste Rotterdamse sportverenigingen,

Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. De genomen maatregelen die gelden in ons
land hebben enorme impact op onze samenleving. Zeker nu het kabinet heeft besloten dat de
maatregelen deels worden verlengd tot tenminste 20 mei. De verlenging is noodzakelijk om de
verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en
ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aan kunnen. Ook in
Rotterdam hebben we hier natuurlijk mee te maken en volgt de gemeente de adviezen en
voorschriften van het kabinet en van het RIVM.

Onze stad is noodgedwongen tot stilstand gekomen in deze tijden van corona. Ook letterlijk:
de ruim 100.000 Rotterdamse deelnemers aan sport- en beweegactiviteiten in Nederland
moeten thuisblijven of solo hun sport bedrijven. Hierdoor wordt meer dan ooit zichtbaar hoe
groot de maatschappelijke waarde van sportverenigingen normaal gesproken is.
Goed nieuws is dat verenigingen weer deels open kunnen voor de jonge leden:

1. Kinderen (ook niet-leden) in de basisschoolleeftijd mogen weer sporten (trainen, geen
wedstrijden) en ook binnen de 1,5 meter grens.

2. Kinderen (ook niet-leden) in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar mogen weer sporten
(trainen, geen wedstrijden) en op 1,5 meter afstand van elkaar.

Dinsdagmiddag 28 april zal ik de exacte invulling van de versoepeling van de maatregelen in
Rotterdam presenteren.

Ik hoop dan ook dat u als vereniging een goed aanbod kunt neerzetten voor zowel de kleintjes
als voor de kinderen van 12-18 jaar die op anderhalve meter moeten trainen. Daarin heb ik
alle vertrouwen in de creativiteit van Rotterdamse sportclubs!

Overige trainingen zullen afgelast blijven tot in ieder geval 20 mei en vergunnings-en
meldingsplichtige sportevenementen en competities zullen in ieder geval uitblijven tot 1
september. Ook kantines blijven dicht.
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Ik besef maar al te goed hoe de coronacrisis u als sportvereniging, maar ook uw leden,
vrijwilligers en andere betrokkenen raakt. Met zowel directe als indirecte, korte en lange
termijn consequenties. Ik kan me voorstellen dat u zich, net als ik, zorgen maakt.

Geheel begrijpelijk heeft u de afgelopen weken dan ook vragen gesteld over de financiële
gevolgen van de maatregelen voor u als sportvereniging. Ik verzeker u dat de gemeente
Rotterdam, samen met haar partners Rotterdam Sportsupport, Sportbedrijf Rotterdam en
Rotterdam Topsport, volop aandacht heeft voor uw zorgen en vragen en er alles aan doet om
hier zo kordaat mogelijk in te handelen. Zo wordt de impact van de crisis voor de korte en
lange termijn zoveel mogelijk in kaart gebracht. Ook wordt er nagedacht wat de anderhalve
meter-samenleving voor de sport zal betekenen en op welke manier de sportverenigingen zo
snel mogelijk weer open kunnen. Wij doen dit samen met de Rijksoverheid (het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport), NOC*NSF, de sportbonden, andere gemeentes en we
werken hierbij samen met diverse andere organisaties.

Hieronder wijs ik u graag op alle, op dit moment geldende, landelijke en Rotterdamse
steunmaatregelen.

Landelijke regelingen

· Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19
De overheid heeft voor de vaste lasten deze compensatieregeling in het leven
geroepen: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS).
Ondernemers en verenigingen kunnen (tot 26 juni 2020) een éénmalige bijdrage
aanvragen van €4.000,-. Klik hier voor de voorwaarden die aan de uitkering gebonden.

De meest gestelde vraag is wat er onder omzet wordt verstaan. Dit betreft alle
inkomsten die in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 werden verwacht,
maar door het coronavirus niet door uw vereniging zijn ontvangen.
Veel wordt gedacht aan kantineomzet, maar ook de stopgezette sponsorbijdrages,
leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd - en dus geen contributie betalen -
worden verstaan onder omzetverlies.

· Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)
Nu de verenigingen gesloten zijn, worden er veel minder werkzaamheden uitgevoerd.
Als vereniging heeft u wellicht personeelskosten die doorbetaald moeten worden
omdat dit contractueel is afgesproken. Hiervoor heeft de overheid de volgende
compensatieregeling getroffen: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor
Werkgelegenheid.
Ondernemers en verenigingen kunnen (tot 31 mei 2020) de regeling aanvragen.
Hiermee kan, voor in ieder geval drie maanden, een voorschot (tot 90%) van het UWV
ontvangen worden op loonkosten voor personeel in vaste dienst, maar ook voor
mensen met een flexibel contract. Klik hier voor meer informatie over de toepassing
van deze regeling.

· Stroppenpot NOC*NSF
Daarnaast kunnen bonden een beroep doen op het Coronanoodfonds Sport van
NOC*NSF. De sportkoepel heeft 4 à 5 miljoen euro ter beschikking gesteld voor
sportbonden. De KNVB heeft samen met ING en Oranjespelers een steunpakket
gepresenteerd voor voetbalverenigingen. Voor beide regelingen zijn nog geen
randvoorwaarden en criteria bekend om hiervoor in aanmerking te komen. Kijk voor
meer informatie en laatste ontwikkelingen op de website van NOC*NSF en de eigen
bond.
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Maatregelen gemeente Rotterdam

· Maatwerkoplossingen voor de huur
De facturatie van de huur voor vaste huurders van gemeentelijke accommodaties
loopt door. Wel biedt de gemeente alle huurders de mogelijkheid om uitstel van
betaling aan te vragen. Sportbedrijf Rotterdam, Sportfondsen en Optisport volgen
deze lijn. Als de financiële situatie van uw vereniging dusdanig is dat u de factuur niet
kunt voldoen dan kijken we naar maatwerkoplossingen, neem dan contact op met:

- Voor huurders van accommodaties van Sportbedrijf:
info@sportbedrijfrotterdam.nl, 010-8080880

- Voor huurders van Optisport: jordibons@optisport.nl, 06-42610019
- Voor huurders van Sportfondsen: h.timmerman@sportfondsen.nl, 06-

53698712
- Voor huurders van het Topsportcentrum: informatie@topsportcentrum.nl, 010-

4971200

· Stappenplan
Verenigingen die het door de coronamaatregelen financieel zodanig zwaar hebben dat
zij zich zorgen maken over het voortbestaan van de club, zullen met aandacht
bekeken worden. Hiervoor is gezamenlijk door Rotterdam Sportsupport, Sportbedrijf
Rotterdam, Rotterdam Topsport en Gemeente Rotterdam een stappenplan opgesteld.
Het met elkaar doorlopen van dit stappenplan maakt inzichtelijk waar de knelpunten
zitten en welke mogelijke oplossingen de club en de partijen zien. Rotterdam
Sportsupport voert regie op dit proces en haakt de andere sportorganisaties op
afgesproken momenten aan. Verenigingen die zich zorgen maken over het
voortbestaan kunnen zich melden via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl.

· Verenigingsondersteuning door Rotterdam Sportsupport
Sportverenigingen kunnen zoals altijd terecht bij Rotterdam Sportsupport. Hieronder
volgt een opsomming van wat Rotterdam Sportsupport voor uw vereniging kan
betekenen.

Aanspreekpunt Corona
Voor vragen en problemen met betrekking tot het coronavirus kunnen verenigingen
contact opnemen met coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of 06-23825815.
Rotterdam Sportsupport helpt de verenigingen onder andere met het aanvragen van
de landelijke regelingen en biedt ondersteuning voor verenigingen op maat.

Reguliere ondersteuning & expertadvies
Iedere vereniging heeft bij Rotterdam Sportsupport een vast aanspreekpunt voor
reguliere ondersteuningsvragen: de verenigingsconsulent/gebiedscoördinator. Deze
gebiedscoördinator blijft, buiten corona gerelateerde vragen, het eerste aanspreekpunt
om zorgen, onzekerheden en (hulp)vragen te delen. Daarnaast publiceren de
expertadviseurs op accommodatie, financiën, leden, organisatie, veilig sportklimaat en
vrijwilligers gericht kennis, tips en ‘good practices’ om als club zo vitaal mogelijk te
blijven. Volg hiervoor de website, nieuwsbrief en sociale media van Rotterdam
Sportsupport.

Ondersteuning versoepelde maatregelen
Voor vragen over of het delen van good practices over de versoepelde maatregelen
en praktische uitwerking van de bondsprotocollen kan contact opgenomen worden
met Rotterdam Sportsupport.
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Vitaliteitsonderzoek & Bijdrage Jeugdsport
Het jaarlijkse vitaliteitsonderzoek van Rotterdam Sportsupport wordt eind april
verstuurd naar alle Rotterdamse sportverenigingen. Clubs die het onderzoek invullen
komen in aanmerking voor de Bijdrage Jeugdsport. Clubs ontvangen 10 euro per
jeugdlid, dat tevens lid is van de bond, door het onderzoek in te vullen. De vragenlijst
is dit jaar uitgebreid met vragen over de gevolgen van het coronavirus voor de
vereniging. Gelet op deze situatie zal Rotterdam Sportsupport alles op alles zetten
voor een spoedige uitbetaling van de Bijdrage Jeugdsport.

Andere mogelijkheden
Naast de bovengenoemde landelijke regelingen zijn er acties die u als vereniging zelf kunt
uitvoeren om de uitgaven (tijdelijk) te stoppen of uit te stellen. Denk aan acties met betrekking
tot rente en aflossing op een lening, vrijwilligerskosten en de belastingdienst. Klik hier voor
meer informatie over de maatregelen die u als vereniging zelf kunt uitvoeren.

De komende periode zullen we blijven monitoren of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Ik
blijf u hierover informeren. Bovendien heb ik een ‘elftal’ opgericht om vinger aan de pols te
houden voor wat er leeft in de stad op Sportgebied. Dit is een terugkerend overleg eens in de
drie weken met een aantal voorzitters van verenigingen. Op 29 april staat dit overleg voor het
eerst gepland.

Daarnaast raad ik u aan om de volgende kanalen in de gaten te houden:
Ø Website (en sociale media) van Rotterdam Sportsupport:

www.rotterdamsportsupport.nl/corona. Hier vindt u alle relevante updates, ‘good
practices’ en tips voor uw vereniging in tijden van de coronacrisis. Van vragenuurtjes
over actuele thema’s tot podcasts en van uitgebreide kennisartikelen tot checklists.

Ø Voor de meest recente informatie met betrekking tot accommodaties verwijs ik u naar
de website van het Sportbedrijf: www.sportbedrijfrotterdam.nl/nieuws.
Volg ook de webinars van Sportbedrijf Rotterdam (FB #teamworkout) voor
sportaanbieders en sluit je aan bij de ‘Support je sport’. Dit is te vinden via:
www.sportbedrijfrotterdam.nl/supportesport.

Tenslotte wil ik benadrukken hoe trots ik ben op de Rotterdamse sportwereld. De veerkracht
die verenigingen tonen en de creatieve manieren van verenigen die ik in onze stad zie
ontstaan doen mij veel goed. Sport verbindt! En juist in tijden van de coronacrisis, is dit van
onschatbare waarde. Blijf gezond en ik hoop u allen, zodra het weer mag, op of langs de
Rotterdamse sportvelden te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,

S. de Langen
Wethouder Volksgezondheid, Zorg, Ouderen en Sport


