
Dit webinar wordt mede mogelijk gemaakt door het 
Sportakkoord en Rabobank, partner van het verenigingsleven

#sportakkoord

Financieel gezond de crisis door 2.0

Mooi dat je op tijd bent! 
We beginnen om 19.30uur

Een verzoekje: Zou je je naam willen 
aanpassen in [naam] – [naam organisatie]. 

Dit kan door met je muis op jouw eigen 
beeldje te gaan staan en vervolgens de 
puntjes (…) te klikken en “Rename” te 

klikken. 



Even voorstellen
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Peter van Baak
• linkedin.com/in/petervanbaak
• Mede-oprichter

• Nationaal actief bij > 900 verenigingen
• Partner van diverse bonden

linkedin.com/in/petervanbaak


Programma
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1. Introductie en kennismaking
2. Hoe werkt het?
3. De gevolgen van de crisis
4. Regelingen overheid en andere oplossingen
5. Best practices
6. Vooruitkijken – wat moet je doen?
7. Sponsoring in en na de crisis
8. Kansen in crowdfunding 
9. Vragen
10. Afsluiting (ca. 21.00uur)



Hoe werkt het?
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• De presentatie en overige informatie

• Het webinar wordt niet opgenomen

• Interactie

• Opties interactie:

Ben je met een specifieke vraag naar dit webinar gekomen? 
Zet deze vraag dan in de chat. 



Poll 
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Wie hebben we in de zaal?



Verenigingen spelen een bepalende rol 
in onze maatschappij en in ons leven



Wat zijn de gevolgen?
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Wat zijn de gevolgen?
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https://issuu.com/lkca/docs/cultuurkrant_nl_2020_nr4



Poll: Gevolgen crisis
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Welke gevolgen ervaren jullie? 

Welke gevolgen verwachten jullie over 
6 maanden nog te ervaren?



Poll 
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Welke van de coronacrisisgerelateerde
gebruiken/kennen jullie al?



Welke regelingen zijn er?
TOGS

11

Voor verenigingen met een eigen of gedeelde
accommodatie en minimaal EUR 4.000,-
omzetverlies en minimaal EUR 4.000,- vaste
lasten in de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 
2020.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/togs

Kon worden aangevraagd tot 26 juni 2020.

Aandachtspunt:

Huurkosten worden niet meegerekend 
als deze later zijn kwijtgescholden. Dit kan tot 
gevolg hebben dat u een oorspronkelijk 
toegekende uitkering moet terugbetalen.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs


Welke regelingen zijn er?
TVL
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Voor organisaties die minimaal 30% 
omzetverlies en minimaal EUR 1.000,-
vaste lasten hebben per maand.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/tvl

Q1 2021 aan te vragen per begin 
februari

Aandachtspunten:
• Huurkosten worden niet meer meegerekend  als deze 

zijn kwijtgescholden
• Omzetverlies wordt berekend door periode te 

vergelijken met dezelfde periode vorig jaar
• Aanvragen over Q1  2021 vanaf begin februari!
• Kosten hoeven niet te worden opgegeven, maar 

worden automatisch berekend:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl


Welke regelingen zijn er?
NOW 4.0
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Voor clubs met mensen in loondienst en
meer dan 20% omzetverlies. 

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-
onderwerpen/now/detail/now-aanvragen

Let op! Aanvraagperiode verlengd tot en met 27 december!!

Aandachtspunten:
• Huurkosten worden niet meer meegerekend  als deze 

zijn kwijtgescholden
• Omzetverlies wordt berekend door periode te 

vergelijken met de gemiddelde omzet over geheel 2020
• Referentiemaand voor de loonkosten is juni
• Personeel? Gewoon altijd aanvragen en achteraf 

controleren of je inderdaad recht op had. Reserveer 
ondertussen de toegekende vergoeding.

• Aanvragen periode 4 kan 15 februari tot en met 14 
maart 2021.

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/detail/now-aanvragen


Welke regelingen zijn er?
De TASO II
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https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19

Aandachtspunten:
• Huurkosten mogen niet worden meegerekend
• Omzetverlies wordt berekend door periode te 

vergelijken met dezelfde periode in 2019
• Ook aanvragen als je misschien recht hebt 

• Periode van 1 oktober t/m 31 december aan te vragen 
vanaf 19 februari

https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19


Welke regelingen zijn er?
De TASO II
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Kon worden aangevraagd tot 11 oktober 2020, maar er komt een nieuwe periode van 1 oktober 
t/m 31 december, aan te vragen vanaf 19-2-2021

https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19

https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19


Welke regelingen zijn er?
Versoepeling aflosverplichting 
banken (evt. icm SWS)
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https://sws.nl/nieuws/banken-en-sws-
geven-sportclubs-lucht-met-uitstel-
van-aflossingsverplichtingen/

6 maanden uitstel 
De Rabobank, ABN Amro, BNG, ING en Triodos Bank hebben een regeling 
getroffen waarmee zij hun klanten in het midden- en kleinbedrijf, 
waaronder verenigingen, te hulp schieten: voor zakelijke kredieten tot 2,5 
miljoen euro kan aflossing voor zes maanden worden opgeschort, mits de 
bedrijven gezond zijn en niet al met betalingsproblemen kampen.

https://sws.nl/nieuws/banken-en-sws-geven-sportclubs-lucht-met-uitstel-van-aflossingsverplichtingen/


Welke regelingen zijn er? BMKB en 
Borgstelling Noodkrediet SWS

BMKB

Maximaal 6 jaar 
(behoudens onroerend goed)
https://www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-
bmkb/aanvraaginformatie-borgstelling-mkb-kredieten

SWS

• Maximaal 7 jaar

• Maximaal EUR 250.000,-

• Clubs moeten uiteraard de lasten kunnen
dragen (toetsing bank) 

https://sws.nl/borgstelling-noodkrediet-
aanvragen/voorwaarden/

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb/aanvraaginformatie-borgstelling-mkb-kredieten
https://sws.nl/borgstelling-noodkrediet-aanvragen/voorwaarden/


Welke regelingen zijn er?
TOZO

Voor kleine IB-ondernemers in de sport en
cultuur (trainers/leraren/coaches)

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo


Welke regelingen zijn er?
Steunfonds Sportverenigingen Overheid

Aandachtspunten:

• Sportclubs die accommodatie huren van de 
gemeente: 3 maanden kwijtschelding huur (1 
maart tot 1 juni) 

• Sportclubs die een eigen accommodatie 
hebben:

• Eenmalig EUR 2.500,-

• Organisaties die geen sportvereniging zijn of 
die niet huren bij gemeente of maar elders 
huren vallen buiten deze regeling, maar 
kunnen aanspraak maken op TVL

• Er komt een nieuwe periode van 1 oktober t/m 
31 december

https://nos.nl/collectie/13840/artikel/2332421-ministerie-komt-
met-steunfonds-van-110-miljoen-voor-sportverenigingen
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https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/01/110-miljoen-
euro-ondersteuning-voor-sportverenigingen

https://nos.nl/collectie/13840/artikel/2332421-ministerie-komt-met-steunfonds-van-110-miljoen-voor-sportverenigingen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/01/110-miljoen-euro-ondersteuning-voor-sportverenigingen


Welke regelingen zijn er?
Regelingen culturele sector

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-
regelingen/overzicht-financiele-regelingen/overzicht-regelingen-
culturele-en-creatieve-sector

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/overzicht-regelingen-culturele-en-creatieve-sector


Welke regelingen zijn er?
Regelingen culturele sector (2)

https://www.kunstencultuur.nl/fondsen/corona-en-cultuursector

Coronaregelingen specifieke fondsen

Fonds voor Cultuurparticipatie
Mondriaanfonds
Fonds Podiumkunsten
Letterenfonds
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor 
architectuur en vormgeving
Filmfonds

https://www.kunstencultuur.nl/fondsen/corona-en-cultuursector
https://cultuurparticipatie.nl/actueel/32/cultuurmaken-op-school-en-in-de-vrije-tijd-nu-en-in-de-toekomst
https://www.mondriaanfonds.nl/2020/05/12/extra-ondersteuning-vanuit-rijkscultuurfondsen-voor-makers-en-instellingen/
https://fondspodiumkunsten.nl/nl/actueel/nieuws/fonds_podiumkunsten_maakt_budget_vrij_voor_podiumkunsten/
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/2704/steunmaatregelen-letterenfonds
https://stimuleringsfonds.nl/nl/actueel/nieuws/maatregelen_stimuleringsfonds_ivm_het_coronavirus/
https://www.filmfonds.nl/page/8716/extra-ondersteuning-vanuit-rijkscultuurfondsen-voor-makers-en


Welke regelingen zijn er?
Coronaregeling Jeugdfonds Sport en Cultuur

• https://jeugdfondssportencultuur.nl/nieuws
/mag-ik-straks-ook-weer-meedoen/

• Alternatief: Stichting Leergeld 
(www.leergeld.nl)

Voor volwassenen?

https://www.volwassenenfonds.nl/
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https://jeugdfondssportencultuur.nl/nieuws/mag-ik-straks-ook-weer-meedoen/
http://www.leergeld.nl/


7,2 miljoen voor jeugdorganisaties
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https://vng.nl/nieuws/gemeenten-geef-coronasteun-aan-lokale-jeugdorganisaties



Welke regelingen zijn er?

• 58,5 miljoen beschikbaar: 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuw
s/2020/12/08/kabinet-en-gemeenten-
bieden-samen-met-jongeren-perspectief-
in-coronatijd

• Laat de jeugd binnen jullie vereniging bij de 
gemeente een lokaal beweegaanbod in 
coronatijd presenteren.

• Buitenactiviteiten zijn bij uitstek geschikt.

• Voordeel: ledenwerving
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https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/nieuws/extra-geld-
gemeenten-om-jongeren-meer-perspectief-te-bieden-in-coronatijd/

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/08/kabinet-en-gemeenten-bieden-samen-met-jongeren-perspectief-in-coronatijd


Wordt vervolgd…
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De volledige kamerbrief vind je hier: https://lnkd.in/d2yzuQb.

https://nocnsf.nl/nieuws/2021/01/kabinet-verlengt-en-verruimt-
steunpakket-voor-de-sport

https://lnkd.in/d2yzuQb
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1. hdm: persoonlijk contact met alle sponsors
2. Cartouche: speciale nieuwsbrief voor sponsors
3. Storks: Drive-in verkoop kantinevoorraad
4. RTC Den Haag: Corona-begroting
5. HKV/Ons Eibernest: Wekelijks online 

activiteiten (pubquiz e.d.) 
6. Sporting Andijk: Kerstbomenactie
7. FC Lisse de schaduwselectie

Leren van andere clubs: Best Practices

https://thatsmail.nl/mail/webversie/6744dd5143bd005799a93ee05faaf71ebf1d77b2?n=20819&fbclid=IwAR3uA-D8yWWnygJec9iYRMouwgh_kLpIBWhTKkDnMnLxJj44BrOmjwJtroo


Telstar - Pay per view
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https://www.linkedin.com/posts/natascha-van-grinsven_exposure-in-
coronatijd-activity-6726481781719232512-ZmXj/

Resultaat!

https://www.linkedin.co
m/posts/natascha-van-
grinsven_kooplokaal-
sinterklaas-ugcPost-
6735211232787337216-
WaGD

https://www.linkedin.com/posts/natascha-van-grinsven_exposure-in-coronatijd-activity-6726481781719232512-ZmXj/
https://www.linkedin.com/posts/natascha-van-grinsven_kooplokaal-sinterklaas-ugcPost-6735211232787337216-WaGD


Vooruitkijken: Wat moet  je doen?
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• Bereken je huidige tekort
• Heroverweeg grote investeringen of stel deze uit
• Maak 3 grove begrotingen

• Optimistisch (alles wordt weer normaal) 
• Neutraal (we kunnen door maar worden beperkt)
• Pessimistisch (we worden nog een heel jaar ernstig 

beperkt)

• Maak een actieplan per scenario
• Waar kan je op bezuinigen?
• Waar kan je extra inkomsten vandaan halen?
• Moet er een eenmalige bijdrage van leden komen/moet 

de contributie omhoog?

• Deel je prognoses vroegtijdig met je achterban. 
Zij kunnen je helpen.



De eerste vervolgstappen?

1. Neem contact op met je koepelorganisatie. Welke steunmaatregelen bieden/kennen zij?

2. Neem contact op met je gemeente. Welke steunmaatregelen bieden/kennen zij?

3. Contributie blijven incasseren
Leden van verenigingen moeten hun contributie betalen. Zij hebben geen recht op teruggave of compensatie, tenzij de 
statuten anders bepalen. Kijk ook uit met onverplicht contributie kwijt te schelden, dit kan in strijd met de statuten zijn. 
Bron: NOC*NSF. Kan een lid niet betalen 
(Zorg voor een contactpersoon Jeugdfonds Sport en Cultuur, bv. Buurtsportcoach)

4. Vrijwilligersvergoedingen beperken
Een vrijwilligersvergoeding kan alleen aan trainers worden toegekend als er daadwerkelijk 
werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht. En let op! Er geldt een maximum 
uurtarief. Bron: NOC*NSF

5. Vraag overheidsregelingen aan waar je recht op hebt
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https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen


Chat opdracht
Wat kan je nog meer doen?
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Deel jouw inzicht in de groepschat. Dit is voor iedereen zichtbaar.

Eventueel kan om een toelichting worden gevraagd.



in de crisis
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Sponsoring



Sponsorbeleid in lastige tijden
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• Geef aandacht, toon partnership
• Laat de sponsor communiceren
• Vraag leden te kopen bij sponsors
• Wees ruimhartig

https://sponsorvisie.nl/aandachtstip-coronacrisis-aandacht-in-moeilijke-tijden/
https://www.fclisse.nl/blijf-fit-en-bestel-nu-je-fc-lisse-fruitpakket/
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Verras je sponsors



Sponsorwerving in de crisis
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• Sponsoring is een kwestie van gunnen
• Zorg dat de sponsor resultaat ziet
• Maak sponsoring actief
• Geen sponsorbudget, wel advertentiebudget



Chat opdracht
Waar vind je nu nog sponsors?
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In welke branches gaat het goed? Waar liggen nog kansen? Deel jouw
inzicht in de groepschat. Dit is voor iedereen zichtbaar.

Eventueel kan om een toelichting worden gevraagd.



Waar vind je nu nog sponsors?

36

• Ledenbestand
• Member-get-sponsor
• LinkedIn

• Waar gaat het goed?
• Supermarkt
• Tuincentrum/bouwmarkt
• Hardloopwinkel
• Sportviswinkel
• Huiswerkbegeleiding/E-learning
• Zonwering
• Aannemer/schilder/loodgieter
• Slagerij/Bakkerij/Viswinkel
• Verduurzaming
• (elektrische) fietsen
• Airconditioning
• ICT
• Online verkoop

• Leveranciers
• Bekijk de crediteurenadministratie 

(Zet openstaande facturen deels om in 
sponsoring)

• Breid je assortiment/aanbod uit

• Adverteerders
• Bekijk de brievenbus: folders en lokale 

krant
• Bekijk driehoeksborden/abri’s

• Directe omgeving
• Wat zit er in de buurt?
• Afkijken! Sponsors bij andere clubs



Andere benadering
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Leg de verbinding. 

Commercieel: Creëer kansen.
Gunnen: Laat je sponsor een concreet verschil maken



1. Stuur sponsors begin van het seizoen een bericht dat zij voor eigen 
communicatie kunnen gebruiken

2. Zorg dat jouw club zichtbaar is bij de sponsor
3. Breng sponsors met elkaar in contact
4. Help de sponsor communiceren (check de website)
5. Branded content

5 tips voor een beter sponsorbeleid
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Reken op je achterban:
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https://www.sportknow
howxl.nl/nieuws-en-
achtergronden/open-
podium/item/121331/re
ken-op-uw-achterban-
tijdens-deze-crisis

https://www.sportknowhowxl.nl/nieuws-en-achtergronden/open-podium/item/121331/reken-op-uw-achterban-tijdens-deze-crisis


Crowdfunding biedt kansen
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SV Zevenhoven:
https://crowdfundingvoorclubs.nl/svzevenhoven/goal/view
/help-svz-door-de-coronacrisis

VV OVCS:
https://crowdfundingvoorclubs.nl/ovcs/goal/view/steun-
ovcs-tijdens-de-coronacrisis

VV Caesar:
https://crowdfundingvoorclubs.nl/vvcaesar/goal/view/help
-vv-caesar-corona-door

BFC Handbal:
https://crowdfundingvoorclubs.nl/hvbfc/goal/view/help-
bfc-door-de-corona-dip

GSV’28: 
https://crowdfundingvoorclubs.nl/gsv-28/goal/view/help-
gsv28-door-de-coronacrisis

Leiden Marathon:
https://www.crowdfundingvoorclubs.nl/marathon/goal/vie
w/crowdfundingcampagne-leiden-marathon

https://crowdfundingvoorclubs.nl/ovcs/goal/view/steun-ovcs-tijdens-de-coronacrisis
https://crowdfundingvoorclubs.nl/vvcaesar/goal/view/help-vv-caesar-corona-door
https://crowdfundingvoorclubs.nl/hvbfc/goal/view/help-bfc-door-de-corona-dip
https://crowdfundingvoorclubs.nl/gsv-28/goal/view/help-gsv28-door-de-coronacrisis
https://www.crowdfundingvoorclubs.nl/marathon/goal/view/crowdfundingcampagne-leiden-marathon


Best practice
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https://crowdfundingvoorclubs/reehorsthal

https://crowdfundingvoorclubs/reehorsthal


Casus 
crisiscrowdfunding
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Denk mee! Deel jouw inzicht in de 
groepschat. 



Crowdfunding
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Vraag gratis voorbeeldplan aan op:
https://site.crowdfundingvoorclubs.nl/site/crisis/

https://site.crowdfundingvoorclubs.nl/site/crisis/


Obligatiecrowdfunding

1. Makkelijker
Alternatief voor (lastige) financiering bij de bank
Geen beperkingen, verpanding of zekerheden

2. Samen mogelijk maken
Het is geweldig om samen een club verder te helpen

3. Rendement voor deelnemers
Lage spaarrente, hoger rendement op obligatie

4. Goedkoper
Leden willen club helpen. Banken willen winst maken

Interessante optie:
- Combinatie met jaarlijkse schenking (periodieke gift)
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De periodieke gift

Klik hier voor meer info op de site van de belastingdienst
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https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasating/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/periodieke_en_gewone_giften/voorwaarden_aftrek_periodieke_giften/voorwaarden_periodieke_giften
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/anbi_vereniging_sbbi/anbi_vereniging_en_steunstichting_sbbi


Voorbeeld lening EUR 50.000,-

leden lening

€ 1.000,-

€ 35,-

aflossing

schenking

belastingvoordeel

€ 100,-

€ 13,- (bij 37,1%-tarief)

club

rente
4%

46Meer info? www.obligatieplan.nl

http://www.obligatieplan.nl/


Na 10 jaar

leden lening

€ 1.000,-

€ 350,-

aflossing

rente

belastingvoordeel

€ 1.000,-

€130,- (bij 37,1%-tarief)

club

Totaal uitgegeven: € 1.000,-
Retour ontvangen € 1.000,-

Rendement: 0% 

Totale kosten obligatie: € 870,-

Besparing per obligatie t.o.v. 
reguliere lening: € 350,-

Bij een lening van
€ 50.000,- is de totale 

besparing

€ 17.500,-
Ten opzichte van lenen 

bij de bank tegen 4% 
rente

€ 220,-

schenking

47Meer info? www.obligatieplan.nl

http://www.obligatieplan.nl/


Voorbeelden Obligaties

T.H.C. Hurley:
Blaashal EUR 466.000,-

HC Derby:
Herfinanciering 
EUR EUR 100.000,-

FC Lisse:
Clubhuis: 
EUR 350.000,-

TV Cromwijck:
Padelbaan: 
EUR 85.500,-

Koninklijks HFC
Clubhuis: 
EUR 405.000,-

48Meer info? www.obligatieplan.nl

http://www.obligatieplan.nl/


Tip: Club van 100

https://crowdfundingvoorclubs.nl/melkhuisje/
goal/view/club-van-100

Voorbeeld:
https://crowdfundingvoorclubs.nl/demo/goal/
view/club-van-100

Tip: 
1. Laat deelnemers kiezen hoe het geld besteed wordt 
(stemmen)

2. Periodieke gift
De club van EUR 100,- kost dan netto maar EUR 60,-!. 
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https://crowdfundingvoorclubs.nl/demo/goal/view/club-van-100
https://crowdfundingvoorclubs.nl/demo/goal/view/club-van-100
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/periodieke_en_gewone_giften/voorwaarden_aftrek_periodieke_giften/voorwaarden_periodieke_giften


Tip: handige website
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FAQ Rijksoverheid voor Cultuur:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur

Coronachecklist en FAQ NOC*NSF:
https://nocnsf.nl/checklist-coronavirus-
sportverenigingen



51



Evaluatie: wat vonden jullie ervan?
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#sportakkoord

Hartelijk dank voor uw deelname

Dit webinar wordt mede mogelijk gemaakt door het 
Sportakkoord en Rabobank, partner van het verenigingsleven


