STEUNMAATREGELEN
TIJDENS CORONA

STEUNMAATREGELEN VOOR ORGANISATIES
TIJDENS CORONA
1.

Maatregelen van de Rijksoverheid

1.1

TOGS (tegemoetkoming ondernemingen getroffen sectoren)

Het ministerie van Economische Zaken heeft op 27 maart de regeling Tegemoetkoming
Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Eerder werd deze maatregel
het Noodloket genoemd. Deze kabinetsmaatregel is voor ondernemers die rechtstreeks
getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Ook sportverenigingen en ondernemers in de sport kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep op
deze regeling doen. Zij ontvangen dan een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000. Via de
website van de Rijksoverheid kunt u zien of u in aanmerking komt en een aanvraag
indienen, klik hier voor de SBI-codes zoektool.
1.2

NOW (tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid)

Het kabinet heeft de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)
vastgesteld. Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Deze regeling
geldt ook voor sportorganisaties met betaalde krachten. Meer informatie is te vinden op de
website van de Rijksoverheid, klik hier.
1.3

TOZO (tijdelijke overbruggingsmaatregel zelfstandig ondernemers)

De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder
het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen
als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Meer informatie is te vinden op de website van
de Rijksoverheid, klik hier.

1.4

Belastingmaatregelen

Het kabinet treft zes nieuwe belastingmaatregelen om met name ondernemers, waaronder zzp’ers in deze lastige tijden te ondersteunen. Ondernemers die te maken krijgen met
een omzetdaling kunnen straks tijdelijk van een lager loon uitgaan. Bedrijven die vennootschapsbelastingplichtig zijn, kunnen verliezen van dit jaar alvast eerder verrekenen met de
winst over 2019. Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid, klik hier.

2.

Steunmaatregelen sport

2.1

Coronanoodfonds Sport (NOC*NSF)

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. Het fonds is vooral bedoeld voor de breedtesport. Er is nog
geen informatie over aanvragen of verdeling van gelden.
2.2

Steunpakket gemeenten en sportverenigingen in ontwikkeling

Het kabinet stelt 110 miljoen euro ter beschikking om tegemoet te komen aan de noden
van de Nederlandse sportverenigingen. Met gemeenten wordt gesproken over allerlei
maatregelen die lokaal kunnen worden genomen zoals het opschorten van het innen van
huur en belastingen. Er is nog geen informatie over aanvragen of verdeling van gelden.
2.3

Steunpakket KNVB voor amateur voetbalverenigingen

De KNVB stelt een financieel pakket aan maatregelen samen voor alle aangemelde amateurclubs. De maatregelen zijn deels al bekend (zoals naar rato restitutie van wedstrijdgelden) en deels worden ze nog benoemd. Clubs hoeven zich hiervoor niet aan te melden.
KNVB zal dit pro actief naar de clubs inzetten en zo veel als mogelijk meenemen in de
eindafrekening via de rekening courant.
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3.

Fondsen voor corona-initiatieven

3.1

Kleine coronahulp

Stichtingen, verenigingen en initiatieven van minimaal drie (buurt)bewoners kunnen voor
speciale projecten een bijdrage van maximaal €2500,- aanvragen. Er kan een aanvraag
ingediend worden voor projecten tegen eenzaamheid, voor dak- en thuislozen en voor
voedselvoorziening in noodgevallen. Aan welke criteria moet de aanvraag voldoen? Meer
informatie is te vinden op deze website.
3.2

Fonds Sluyterman van Loo

Fonds Sluyterman van Loo wil ondersteuning geven aan corona gerelateerde projecten
voor het welbevinden van kwatsbare ouderen. Programma’s met verschillende doelstellingen, budgetten en looptijden zijn bekent: reguliere aanvraag, themaprogramma’s, premieplan of Gouden Dagen Programma. Voor meer informatie bekijk de website van dit fonds.
3.3

Kansfonds

Om te kunnen blijven omzien naar de meest kwetsbaren in onze samenleving, stelt Kansfonds extra geld beschikbaar. Initiatieven die extra hulp nodig hebben om kwetsbare groepen door deze crisis heen te loodsen, kunnen contact opnemen met de projectadviseurs.
Voor meer informatie klikt hier.

4.

Financiële steun voor (lokale) organisaties

4.1

Rabobank Coöperatief Fonds

Verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven die een zakelijke rekening hebben bij de Rabobank, kunnen onder voorwaarden een beroep doen op het Coöperatief
Fonds. Benieuwd naar de voorwaarden voor een aanvraag en de lokale voorwaarden? Klik
dan hier voor meer informatie en zoek op de eigen regio.

