
 

 

Nieuwsbrief Sportakkoord 

Hierbij presenteert de kerngroep van het Sportakkoord Midden-Delfland de eerste 

nieuwsbrief. Hoewel het op dit moment door de coronamaatregelen lastig is om alle 

activiteiten uit te voeren, zijn er toch voldoende zaken die het vermelden waard zijn.  Deze 

onderwerpen leest u in deze nieuwsbrief. Het is de bedoeling dat de deelnemers aan het 

Sportakkoord regelmatig via een nieuwsbrief worden geïnformeerd over de onderwerpen 

die belangrijk zijn voor sport, bewegen en een gezonde leefomgeving. Heeft u suggesties of 

onderwerpen voor een nieuwsbrief schroom dan niet om dit te melden.  

Zien roken, doet roken 

Zien roken, doet roken, dat is wetenschappelijk bewezen. Hoe eerder iemand 

begint met roken des te hardnekkiger is de verslaving. Jaarlijks sterven in 

Nederland meer dan 20.000 mensen aan de gevolgen van roken en 

meeroken. En iedere week beginnen honderden kinderen met roken.  

Gemeente Midden Delfland heeft zich samen met GGD Haaglanden en de 

acht andere regiogemeenten aangesloten bij het netwerk Nederland Rookvrij. Daarmee 

laten we ook in onze gemeente zien dat we inspanningen leveren om kinderen rookvrij op te 

laten groeien. De ambitie is om alle sportverenigingen in Nederland vanaf 2025 geheel 

zichtbaar rookvrij te hebben.  

 

Wilt u uw sportvereniging zichtbaar rookvrij maken?  

Kijk dan eens op https://rookvrijegeneratie.nl/wat-jij-kunt-doen/sport/.  

Hier staan een enquête, een stappenplan en argumenten die u kunnen helpen om rookvrij te 

worden. 

Wilt u advies over rookvrij worden?  

Neem dan contact op met GGD Haaglanden via rookvrijeomgeving@ggdhaaglanden.nl.  

Wilt u materialen? 

U kunt de GGD ook benaderen voor het bestellen van rookvrij borden of ander materiaal om 

uw vereniging zichtbaar rookvrij te maken, zo lang de voorraad strekt, via 

rookvrijeomgeving@ggdhaaglanden.nl 

U kunt ook borden bestellen via: https://rookvrijegeneratie.nl/wat-jij-kunt-doen/sport/ en 

hang deze aan uw gevel. Communiceer hierover met uw leden en verwijder de asbakken op 

het terrein. 

 

Rookvrije Generatie 

De Rookvrije Generatie is een initiatief van De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het 

Longfonds. Het doel van de Rookvrije Generatie is zorgen voor een generatie kinderen die 

rookvrij kan opgroeien. Dit betekent dat zij niet blootgesteld worden aan tabaksrook en de 

verleiding om te gaan roken. 



 

 

Team Fit voor een gezonde sportomgeving! 

Na een goede training of fanatieke wedstrijd gaat er niets boven samen nagenieten in de 

kantine of op het terras. Team Fit ondersteunt sportverenigingen kosteloos bij het realiseren 

van een gezondere sportomgeving, onder andere door het voedingsaanbod in sportkantines 

gezonder te maken. Hoe gezond, dat bepaalt u zelf! Uit ervaring blijkt dat de zorg voor een 

teruglopende kantine-omzet in de meeste gevallen ongegrond is. 

Daarnaast is ook aandacht voor een rookvrij sportterrein en verantwoord alcoholgebruik. 

Ontdek hoe leuk het is en ga ervoor met zijn allen! Binnen Team Fit werken we samen met 

o.a. NOC*NSF, sportbonden, verenigingen en gemeenten 

Voor meer informatie, neem contact op met Eveline.pleijte@teamfit.nl of tel. 06-41551351 

Sportmiddagen voor kinderen 

S.V. Den Hoorn en Blue Birds honkbal & softbal vereniging hebben hun handen ineen 

geslagen om de jeugd van Delft en Midden-Delfland in beweging te krijgen tijdens deze 

lockdown. 

Kinderen die geen lid zijn van een vereniging of die bij hun eigen vereniging vanwege de 

lockdown niet kunnen sporten zijn van harte welkom. Het enige wat ze nodig hebben is een 

flesje water! Opgeven kan via lockdownsportnu@gmail.com.  

Locatie: SV Den Hoorn 

Dag en tijd: elke dinsdagmiddag van 16-17.30 uur 

Leeftijd: 10 t/m 15 jaar 

Financiële compensatie sportverenigingen 

 

De sportverenigingen zijn uiteraard het liefst bezig om op een goede manier hun sport op de 

kaart te zetten. Toch ontkomen we er in deze coronatijd niet aan om het te hebben over 

geld.  

De coronamaatregelen raken de sportsector hard en dat heeft ook gevolgen voor de 

financiën van onze sportverenigingen. Om de sport financieel te ondersteunen heeft de 

rijksoverheid verschillende regelingen opgesteld. Niet iedere regeling is voor elke 

sportvereniging van belang of beschikbaar. Hieronder volgt een kort overzicht van de 

financiële regelingen. 

Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO) 

Is jouw sportclub een amateur-sportorganisatie en heeft deze: 



 

 

• Minimaal € 1.500 aan financiële schade over de periode 

oktober – december 2020 (na aftrek van eventuele NOW of TVL subsidie) 

• In dezelfde periode tenminste 10% omzetverlies. 

Dan komt jouw club mogelijk in aanmerking voor deze regeling. 

Regeling in het kort 

Deze regeling is bedoeld voor een tegemoetkoming in de vaste lasten van sportclubs die niet 

in aanmerking komen voor de TVL en/of loonkosten niet via de NOW gecompenseerd 

hebben gekregen.  De TASO-regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die 

tenminste 10% omzetverlies hebben gehad in het vierde kwartaal 2020 en financiële schade 

hebben geleden van tenminste € 1.500,-. Bij de bepaling van de tegemoetkoming wordt 

onder meer gekeken naar de vaste lasten voor de accommodatie in eigen bezit of beheer, 

bondsafdrachten, niet gecompenseerde personeelslasten en het kantineresultaat. De 

tegemoetkoming bedraagt maximaal € 12.500.  

Aanvragen zijn mogelijk in de periode 19 februari 2021 tot en met 5 april 2021. Meer 

informatie over deze regeling is te vinden op de website van DUS-I,  

 

Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) 

Regeling in het kort 

Deze regeling is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties die (een deel) van de 

huursom in de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020 hebben kwijtgescholden aan 

amateursportorganisaties. Een zelfde regeling was al eerder van kracht voor de periode  

1 maart – 1 juni 2020. Het verschil met de vorige TVS-regeling is dat er nu een onderscheid 

wordt gemaakt tussen gebruiksgebonden en niet-gebruiksgebonden huur. Voor 

gebruiksgebonden huur (huur per uur/tijdvak, bijv. uur sporten in een sporthal) geldt dat de 

totale kwijtgescholden huur in aanmerking komt voor den tegemoetkoming. Bij niet-

gebruiksgebonden huur (bijv. een vereniging die per jaar een veld huurt) geldt dat de 

verhuurder maximaal 45% van de huur voor dat tijdvak kan opvoeren. 

Het gemeentebestuur heeft besloten gebruik te maken van deze regeling.  

 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 

Heeft jouw sportclub: 

• Personeel in dienst 

• In 3 aaneengesloten maanden omzetverlies van ten minste 20% (voor de gehele 

organisatie of concern) 

Dan komt jouw club mogelijk in aanmerking voor deze regeling. 

 

Regeling in het kort 

Bedrijven, maar ook sportclubs, kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten 

die zij maken in het eerste kwartaal van 2021. Voorwaarde daarbij is wel dat zij dit kwartaal 

een omzetdaling van tenminste 20% hebben ten opzichte van 2019. De tegemoetkoming 

bedraagt maximaal 85% van de loonsom. De volledige voorwaarden zijn te vinden op de 

website van het UWV, waar ook de tegemoetkoming kan worden aangevraagd. Tot 14 maart 

kan er een aanvraag worden ingediend voor de periode januari tot en met maart 2021. Ook 



 

 

voor het tweede kwartaal 2021 komt weer de mogelijkheid om deze 

vergoeding aan te vragen. 

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 

Regeling in het kort 

Naast een regeling voor de loonkosten is er ook een regeling voor de vaste lasten. 

Organisaties met een omzetverlies van minimaal 30% en daarnaast minimaal € 1.500 vaste 

lasten per kwartaal kunnen een beroep doen op de TVL. De vaste lasten worden voor de 

sector sport en recreatie bepaald op 34% van de omzet). De tegemoetkoming bedraagt 85% 

van de vaste lasten tot een maximale vergoeding van € 330.000. Het loket voor het eerste 

kwartaal is nu geopend tot 30 april 2021. Naar verwachting kan er vanaf mei een aanvraag 

worden gedaan voor het tweede kwartaal van dit jaar.  

Meer informatie over de voorwaarden en aanvragen is te vinden op de website van de 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).  

 

Borgstelling Noodkrediet via Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) 

Heeft jouw sportclub: 

• Financiële schade door de coronacrisis 

• Zou het helpen om deze schade uit te smeren over een langere periode 

Dan komt jouw sportclub mogelijk in aanmerking. 

 

Regeling in het kort 

Voor sportclubs die in liquiditeitsproblemen komen bestaat er de mogelijkheid om via de 

Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling voor een noodkrediet aan te vragen. 

Met zo’n noodkrediet kan dan bijvoorbeeld de periode totdat een aangevraagde subsidie 

wordt uitgekeerd worden overbrugd. Maar het noodkrediet kan ook worden ingezet om de 

financiële schade veroorzaakt door het coronavirus op te vangen en te spreiden over de 

komende jaren. Meer informatie over deze regeling is te vinden op de website van SWS.  

Uitvoeringsbudget 2021 verhoogd 

Goed nieuws van het ministerie van VWS. Besloten is om het uitvoeringsbudget voor het jaar 

2021 éénmalig te verhogen. Dat betekent dat er voor de uitvoering in 2021 een bedrag van   

€ 20.000 beschikbaar wordt gesteld. In 2022 wordt de maximale uitkering teruggebracht 

naar her oorspronkelijke niveau (€ 10.000). 

Ondersteuningsaanbod Team Sportservice 

De sportwereld bevindt zich in vreemde, onvoorspelbare tijden die vragen om een groot 

aanpassingsvermogen en andere kennis. Om jouw sportorganisatie hierbij te ondersteunen 

nodigt Team Sportservice je graag uit om aan te sluiten bij een of meerder van de 

georganiseerde (kostenloze) webinars. Tijdens deze webinars wordt jouw sportorganisatie, 

in groepsverband, concreet op weg geholpen aan de hand van een breed scala aan thema’s. 

De webinars bevatten vele praktijkgerichte handvatten en voldoende ruimte voor vragen, 

zodat je na jouw deelname meteen aan de slag kunt gaan voor jouw organisatie.  



 

 

Nieuwsgierig geworden naar het uitgebreide aanbod? Neem dan 

contact op met Stefan Hagebeek van Team Sportservice. Hij is bereikbaar via het mailadres 

shagebeek@teamsportservice.nl.  

Oproep 

Is er iemand die zich in wil zetten voor de volgende nieuwsbrieven? Neem dan contact op 

met één van de kerngroepleden van het Sportakkoord Midden-Delfland.  

Bijeenkomst voor penningmeesters 

Wij hebben gemerkt dat er behoefte is aan kennisdeling op het gebied van financiële 

administratie. Nu is het idee geopperd om een bijeenkomst te organiseren waar 

penningmeesters aan deel kunnen nemen. Details hierover worden nog uitgewerkt en zodra 

er een datum bekend is geven wij dit door. Mochten er ideeën en/of vragen zijn, neem dan 

contact op met Marjan Vos-Pols van Korfbalvereniging ODO in Maasland via 

marjandre.vospols@caiway.nl 

Van de KNVB 

https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/59532/tips-om-jongeren-te-behouden-voor-de-

vereniging 

https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/vrijwilligers/jongeren-betrekken-bij-club 

  

Van de KNHB 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/boeien-en-binden-van-

doelgroepen 

  

 


