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Betreft: Brief aan sportverenigingen

                       Sportverenigingen

Beste Rotterdamse sportverenigingen,

Het Kabinet heeft woensdagavond 6 mei de maatregelen rond de bestrijding van het
coronavirus verder versoepeld. Voor de sport houdt dat in dat per 11 mei ook iedereen ouder
dan 18 jaar buiten kan sporten en bewegen op anderhalve meter afstand van elkaar. Sinds 29
april mocht de jeugd tot en met 18 jaar georganiseerd en onder begeleiding onder
voorwaarden al samen sporten. Officiële wedstrijden zijn echter voorlopig nog niet toegestaan
en kantines blijven gesloten. Ik realiseer mij dan ook maar al te goed dat ondanks de
versoepelde maatregelen die deze week in zijn gegaan de uitdaging voor u als vereniging
onverminderd groot blijft. Met deze brief informeer ik u over de recent bijgekomen financiële
mogelijkheden.

Steunfonds Vitale Verenigingen
In verschillende media heeft u vorige week al kunnen lezen dat er een steunfonds vitale
verenigingen van ruim €260.000 beschikbaar gesteld wordt voor verenigingen die door de
coronacrisis dreigen om te vallen. Dit budget is afkomstig vanuit het Actieprogramma
verenigingen wat zich richt op toekomstbestendigheid en vitaliteit van verenigingen. Inzet op
het vitaal houden van clubs sluit hier dan ook goed op aan.

In mijn brief van vrijdag 24 april jl. heb ik aangegeven dat verenigingen in problemen zich
kunnen melden bij het corona aanspreekpunt van Rotterdam Sportsupport:
coronavirus@rotterdamsportsupport.nl. Rotterdam Sportsupport heeft een stappenplan
ontwikkeld om te bepalen of de financiële situatie van een sportvereniging daadwerkelijk acuut
is. Wanneer er voor de coronacrisis sprake was van een gezonde financiële huishouding en
indien andere tegemoetkomingen, kwijtscheldingen en creatieve oplossingen niet voldoende
zijn, kan een vereniging aanspraak maken op een bijdrage uit het fonds.

Daarnaast wil ik alvast mededelen dat er voor elke vereniging een kleine tegemoetkoming is in
de aanschaf van hygiënische middelen. Hierover volgt eind deze week meer informatie vanuit
Rotterdam Sportsupport.
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Rijksmaatregel kwijtschelden huur
Het kabinet heeft op 1 mei aangekondigd om middelen in te zetten om de huur voor sportclubs
over de periode 1 maart t/m 31 mei kwijt te schelden. Deze regeling wordt nog uitgewerkt.
Vanwege de aangekondigde kwijtschelding door het Rijk, staat vast dat de sportverenigingen
over de maanden maart tot en met mei geen huur hoeven te betalen. Er zal dan ook niet
verder worden gefactureerd tot en met mei en niet worden geïnd.

Daarnaast heeft de minister aangegeven om € 20 mln landelijk in te zetten voor een
eenmalige bijdrage aan sportverenigingen met een eigen accommodatie. Ook deze regeling
moet nog nader door het ministerie worden uitgewerkt. Zodra er meer bekend is over de
uitwerking van deze landelijke regelingen zal ik u hierover informeren.

Tot slot wens ik u en uw leden veilig en gezond sportplezier.

Met vriendelijke groet,

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


