
 
 
 
Datum: 27 maart 2020 
 
 
Beste verenigingsbesturen, 
 
Vorige week hebben we jullie in een e-mail (zie onderaan deze mail) meegenomen in de belangrijkste 
ontwikkelingen rondom het coronavirus op landelijk en gemeentelijke niveau. Vanuit de reacties en de 
gesprekken die we hebben gevoerd met de sportverenigingen in Zwolle nemen we jullie mee in de 
belangrijkste thema’s die op dit moment bij sportverenigingen in Zwolle spelen.   
 
Uitstel van betaling voor de huur van gemeentelijke accommodaties voor sportverenigingen 
In samenspraak met de gemeente Zwolle zal het doen van een aanvraag lopen via het loket van 
SportService Zwolle. Bij deze maken wij jullie nogmaals attent op deze mogelijkheid. Aanvragen kan 
via: https://sportservicezwolle.nl/uitstel-van-financiering-voor-sportverenigingen 

 
Doorbetalen trainers 
Als het gaat om trainers in loondienst is de club als werkgever in beginsel gehouden het loon door te 
betalen. Een werknemer kan ook niet worden verplicht om verlof op te nemen. Wel kunnen eventueel 
afspraken worden gemaakt over alternatieve werkzaamheden (bijv. voorbereiding nieuw seizoen, 
administratie etc.). Als een werknemer dit niet kan of wil dan wordt dat gerekend tot het 
ondernemersrisico. Zoals in de vorige mail aangegeven is er de mogelijkheid om Werktijdverkorting 
aan te vragen voor trainers in loondienst. Door de uitbraak van het Coronavirus is er echter een 
ongekend groot beroep op de Werktijdverkorting (wtv-regeling) gedaan. De wtv-regeling is niet 
gemaakt voor de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak. De overheid wil meer werkgevers 
financieel tegemoetkomen en dit ook sneller doen. Dit kan met de nieuwe Tijdelijke Noodmaatregel 
Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Voor meer informatie klik hier. Met het instellen van de NOW 
vervalt de wtv-regeling. 
 
Vrijwilligersvergoeding en andere contractvormen 
Een vrijwilligersvergoeding kan alleen aan trainers of andere vrijwilligers worden toegekend als er 
daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht. 
In het geval van een oproepcontract geldt wettelijk en onder de cao-Sportverenigingen dat vier dagen 
voor aanvang van de werkzaamheden een oproep dient te hebben plaatsgevonden. Gaat het werk na 
deze oproep niet door, dan dient er wel uitbetaald te worden voor de uren waarvoor de werknemer 
had moeten werken. Als er meer dan vier dagen zit tussen het moment van oproepen en het feitelijk 
verrichten van de werkzaamheden kan de werkgever zijn oproep dus intrekken. Clubs kunnen in 
overleg met hun trainers zoeken naar alternatieven om op andere wijze de binding van de sporters 
met hun trainer en club te ondersteunen en te motiveren. 
 
Contributie blijven innen 
De club is ineens dicht, geen activiteiten, vergaderingen, trainingen of wedstrijden. Wellicht zijn er 
leden die denken dat de inning van contributie niet doorloopt of dat hij/zij geld terug kan vorderen.  
Als gezamenlijke sport nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, 
zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden adviseren we je vooralsnog de contributie gewoon 
te innen/c.q. niet terug te storten. De kosten lopen natuurlijk door, of zijn zelfs hoger. In deze link meer 
over de contributie en ook de juridische kant daarvan. 

 
Aanvullende maatregelen regering 23 maart jl.  
Samenkomsten zijn tot 1 juni verboden, waaronder voor de sport vallend; clubbijeenkomsten, 
ledenvergaderingen, congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien. Het sluiten 
van sportclubs en sportvoorzieningen geldt tot en met 6 april. Uiterlijk 6 april wordt er besloten over 
het al dan niet verlengen van de maatregel om sportclubs te sluiten. 

 
 
 

https://sportservicezwolle.nl/uitstel-van-financiering-voor-sportverenigingen
https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/now.aspx
https://sportzaken.pro/verenigingsbestuur/contributiezaken/inning-van-contributie-in-coronatijd/


 
 
 
Oproep Noodfonds Sport 
NOC*NSF doet met en namens de Nederlandse sportsector een oproep aan het kabinet om samen 
met de sport wat te doen aan de consequenties voor de sportwereld en hier een noodfonds voor in te 
richten. Daarmee kan de sport ook in de toekomst haar unieke maatschappelijke rol in Nederland 
blijven vervullen. Klik hier voor meer informatie. 
Zodra hierover meer bekend is, delen we die informatie weer met jullie. 
 
NOC*NSF komt met Coronanoodfonds van vier tot vijf miljoen euro 
NOC*NSF zet 4 a 5 miljoen euro opzij als begin van een groter fonds om de financiële gevolgen van 
de noodzakelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk op te 
vangen. De rijksoverheid en andere partners is gevraagd mee te doen in dit Coronanoodfonds Sport. 
NOC*NSF heeft er alle vertrouwen in dat dit snel zal lukken. Het Coronanoodfonds Sport vormt een 
aanvulling op de regelingen van de overheid. Voor meer informatie klik hier. 

 
Eenmalige tegemoetkoming sportverenigingen 
Eén van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de Coronacrisis is 
het Noodloket van het ministerie van Economische Zaken. Ondernemers kunnen via dit loket een 
eenmalige tegemoetkoming ontvangen als zij hun vaste lasten niet meer kunnen betalen door de 
maatregelen tegen het Coronavirus.  
Onlangs is besloten dat ook sportverenigingen en -stichtingen via het Noodloket een eenmalige 
tegemoetkoming van € 4.000,- euro kunnen ontvangen. Voor meer informatie klik hier.  
 
Scholing- en trainingsaanbod 
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. 
 
Mochten er naar aanleiding van deze e-mail vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Daarnaast 
blijven we graag op de hoogte van de ontwikkelingen die bij jullie spelen. Mochten jullie kennis willen 
delen die voor andere sportverenigingen in Zwolle interessant is, dan horen wij dat natuurlijk ook 
graag! 
 
Zorg goed voor elkaar en blijf gezond! 

https://nocnsf.nl/media/2488/impact-covid-19-op-de-sport-in-nederland.pdf
https://nocnsf.nl/nocnsf-zet-4-a-5-miljoen-opzij-voor-coronanoodfonds-sport
https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59741/tegemoetkoming-sportverenigingen-vanwege-coronacrisis

