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Steunpakket 3.0 – voor sportverenigingen 
 
Het kabinet heeft onlangs het derde pakket aan coronasteunmaatregelen bekend gemaakt. Het 
pakket 3.0 gaat gelden vanaf donderdag 1 oktober 2020 en loopt door tot en met juni 2021. 
Het derde steunpakket met coronamaatregelen bevat nog een deel van de ‘oude’ maatregelen die 
nu geschikt zijn gemaakt om langer mee te gaan en een aantal nieuwe maatregelen. 
 
Belangrijke regelingen voor de sportwereld zijn de verlenging van de NOW-regeling (3.0), 
ondernemers kunnen tot uiterlijk donderdag 1 oktober 2020 uitstel van belasting aanvragen en de 
belastingvrije tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) wordt opnieuw ingezet.  
 
NOW 3.0 
Met de NOW-regeling kun je personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke 
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voorziet in een tegemoetkoming in de 
loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis minder omzet hebben. De NOW 3 heeft 
andere voorwaarden dan zijn voorganger en loopt door tot woensdag 30 juni 2021. 
Klik hier voor meer informatie. 
 
Uitstel belasting 
De bestaande mogelijkheid tot uitstel van betaling van belastingschulden tot donderdag 1 oktober 
2020 wordt verlengd tot en met donderdag 31 december van dit jaar. Vanaf vrijdag 1 januari 2021 
moeten ondernemers weer aan al hun belastingverplichtingen voldoen.  
Klik hier voor meer informatie. 
 
TVL  
De TVL is een subsidieregeling voor onder andere organisaties in de sport die door de coronacrisis 
veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van een deel van hun 
vaste lasten in juni, juli, augustus en september 2020. Het gaat daarbij om bedrijven met minimaal 
€4.000 aan doorlopende vaste lasten zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste 
leasecontracten, afschrijving van apparatuur en abonnementen. De TVL kan tot uiterlijk vrijdag 30 
oktober 2020 worden aangevraagd.  
Klik hier voor meer informatie.  
 

Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO) 
 
Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in het voorjaar 
van 2020 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de 
amateursport. Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 20% van hun 
omzet zijn verloren, als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19. 
Klik hier voor meer informatie.  

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/content/bijzonder-uitstel-van-betaling-vanwege-coronacrisis
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tvl
https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19


 
 
Subsidieregelingen in het kader van de coronacrisis  
 
Vitale en gezonde samenleving 2020 
De provincie Overijssel heeft een subsidieregeling gericht op initiatieven die gaan over de gevolgen 
van de coronacrisis en bijdragen aan een vitale en gezonde samenleving. Een laagdrempelige 
subsidie van maximaal 2500 euro.  
Klik hier voor meer informatie.  
 
Rabobank Coöperatief Fonds  
De Rabobank heeft een regeling voor stichtingen, verenigingen en maatschappelijke initiatieven die 
lid zijn van de Rabobank. Deze organisatie kunnen een beroep doen in geval van 
continuïteitsproblemen of een aanvraag indienen voor ene project of activiteit die direct is 
gerelateerd aan de gevolgen van de coronacrisis.  
Klik hier voor meer informatie.  
 
Hulpfonds coronacrisis  
Het Oranje Fonds heeft een subsidieregeling die zich richt op de aanpak van problemen op het 
gebied van eenzaamheid, armoede en informele zorg die door de coronacrisis zijn ontstaan of 
veranderd.  
Klik hier voor meer informatie. 

Kleine coronahulp 
Kleine coronahulp is een samenwerking van verschillende fondsen die in het leven is geroepen om 
initiatieven te ondersteunen die gericht zijn op tegengaan van eenzaamheid, alternatieve opvang van 
dak en thuislozen en helpen bij voedselvoorziening in noodgevallen. De maximale bijdrage bedraagt 
2500 euro.   
Klik hier voor meer informatie. 

 
Webinar ‘Online vragenuurtje corona; de start van het sportseizoen’ 
 
Het sportseizoen is weer begonnen! Afgelopen maanden zijn de sportverenigingen druk bezig 
geweest om alles coronaproof te maken. Dit online vragenuurtje staat in teken om praktijkervaringen 
met coronaregels met elkaar te delen. Daarnaast nemen wij jullie mee in de meeste recente 
ontwikkelingen rondom corona. 
De Webinar 'online vragenuurtje corona' vindt plaats op maandagavond 5 oktober28 september 
vanaf 19.00 t/m 20.00 uur. 
Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.  
 

Wat verder? 
 
De komende periode staan de volgende Webinars en bijeenkomsten op het programma: 
 

- Bijeenkomst ‘Gratis VOG aanvragen’ (ZwolleDoet!) – dinsdag 13 oktober 2020 
- Online Festival Inspireren is.. – woensdag 4 november 2020. Uitnodiging volgt!  
- PEPTALK – presentatie versus recreatie – vrijdag 6 november. Uitnodiging volgt! 
- Vrijwilligersfestival – 25 november - Uitnodiging volgt! 

https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/sociale-kwaliteit/vitale-gezonde-samenleving-2020/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/rabobank-cooperatief-fonds-voor-verenigingen-stichtingen-en-maatschappelijke-initiatieven/
https://www.oranjefonds.nl/oranje-fonds-hulp-de-coronacrisis
https://www.kleinecoronahulp.nl/
https://sportservicezwolle.nl/online-vragenuurtje-corona
https://www.zwolledoet.nl/agenda/inspiratiesessie-gratis-vog

