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Financiële regelingen

• Huurkwijtschelding? 240 miljoen euro? 
• TVS
• TASO
• TVL
• NOW 4.0
• Borgstelling SWS
• Tips binding en financiën



Huurkwijtschelding? 
240 miljoen euro?



TVS

Inhoud: Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties 

Relevant?
• Huurt uw club de accommodatie?
• Heeft de verhuurder de huur over Q4 (deels) kwijtgescholden?

Status
Voor de gederfde huurinkomsten (1 oktober t/m 31 december 
2020) is mogelijk aanvragen vanaf 9 maart 2021.



TASO

Inhoud: Tegemoetkoming vaste lasten die bedoeld is voor 
sportclubs die niet in aanmerking komen voor de TVL/TOGS 

Heeft uw club?
• Minimaal €1500 aan financiële schade over de periode oktober-

december (na aftrek van eventuele NOW of TVL subsidie)
• In dezelfde periode tenminste 10% omzetverlies

Status: Van 19 februari 2021 tot en met 5 april 2021 aan te vragen



TVL

Inhoud: Tegemoetkoming vaste lasten

Heeft uw sportvereniging?
• Minimaal €3000 aan vaste lasten in de periode oktober-december
• In dezelfde periode tenminste 30% omzetverlies

Status
Was geopend van 25 november 2020 tot 29 januari 2021



NOW 4.0

Inhoud: Tegemoetkoming voor loonkosten

Heeft uw sportclub:
• Personeel in dienst
• In 3 aaneengesloten maanden omzetverlies van ten minste 20% 

(voor de hele organisatie of concern)

Status:  Naar verwachting op 15 februari weer open voor aanvragen



Borgstelling SWS

Inhoud: regeling om noodkrediet aan te vragen

Relevant?
• Financiële schade door de coronacrisis?
• Zou het helpen om deze schade uit te smeren over een langere 

periode?

Status
Geopend. Doorlopende regeling.



Tips binding en financiën

1. Bedrukking door GV Jahn
2. Langsgaan bij sponsoren door KFC
3. Mondkapjesverkoop o.a. KZ 
4. Sponsorclicks & Onzeclubwinkel.nl o.a. De Treffers
5. ZV de Zaan (alcoholvrije) Bierverkoop
6. Grote Club Actie (100.000 euro Zaanse clubs), VriendenLoterij
7. Pubquiz / Bingo / Loterij
8. BOSA en SPUK
9. Unieksporten.nl/crowdfunding
10. Compensatie voor sportverenigingen - NOCNSF

http://www.unieksporten.nl/crowdfunding
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport/compensatie-sportverenigingen


Werk samen!


