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Beste Verenigingsbesturen, 
  
De ontwikkelingen rondom het coronavirus volgen elkaar in snel tempo op. Vanuit SportService Zwolle 
zijn we ons er van bewust dat er daarmee op dit moment veel op de sport en de sportvereniging 
afkomt. In deze e-mail willen we jullie meenemen in de belangrijkste berichten op landelijk, maar ook 
op gemeentelijk niveau.   
  

• De Nederlandse regering heeft diverse maatregelen genomen ter bestrijding van de 
verspreiding van het coronavirus. Vanaf 15 maart is het in ieder geval t/m 6 april verboden om 
sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, 
sporthallen en sportvelden open te houden. 
  

• Alle (competitie)wedstrijden en trainingen zijn daarom afgelast tot en met 6 april a.s. Dit betreft 
een maatregel die voor alle teams is genomen ongeacht niveau en competities. Het inhalen 
van de wedstrijden is afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. De 
situatie wijzigt op dit moment per dag. Daarom zijn nog diverse scenario’s mogelijk. Denk 
bijvoorbeeld aan hervatting van de competitie na 6 april a.s. maar ook aan langer uitstel van 
een herstart. De sportbonden en NOC*NSF werken op dit moment diverse scenario’s uit en 
houden de actuele ontwikkelingen scherp in de gaten. De individuele bonden zullen hierover 
gaan berichten richting haar leden. 
  

• NOC*NSF heeft een FAQ site. https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-
maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen Hierin wordt antwoord en tips 
gegeven op vragen als:  

o Deeltijd WW voor trainers in loondienst; 
o Hoe om te gaan met innen van contributie; 
o Vallen sportondernemers onder de compensatieregeling. 

  
• Vandaag is er een persbericht vanuit de gemeente Zwolle uit gegaan. 

(https://www.zwolle.nl/actueel/nieuws-over-coronavirus/uitstel-van-betaling-van-belasting-en-
huur-voor-ondernemers-en) Belangrijkste punt hieruit voor de sportverenigingen:  

o Uitstel van de gemeentelijke belastingen geldt ook voor de organisaties, zoals 
wijkcentra, culturele instellingen en sportverenigingen. Als deze organisaties (ook) 
een pand huren van de gemeente of grond in erfpacht hebben, kunnen zij ook uitstel 
van betaling voor de huur/erfpacht aanvragen voor de periode tot 1 september 
aanstaande. Dit kan worden aangevraagd via www.zwolle.nl/uitstelvanbetaling 

  
• Het scholing- en trainingsaanbod voor april en de maanden daarna blijft voorlopig in de 

agenda staan. We zijn ons aan het oriënteren op welke alternatieve manieren we deze 
bijeenkomsten doorgang kunnen laten vinden. Hierover worden geïnteresseerden in de 
aanloop naar de bijeenkomst geïnformeerd. 

  
Naast deze ontwikkelingen, richtlijnen en adviezen begrijpen wij goed dat er ook nog andere en 
verenigingsspecifieke vragen leven. Voor deze vragen, maar ook voor alle andere vragen kunt u 
terecht bij onze verenigingsadviseurs op 038 423 66 86 of stuur een e-mail naar 
verenigingssupport@sportservicezwolle.nl      
  
Tot slot, zorg goed voor elkaar en blijf gezond! 
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