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Beste sportaanbieder,
Hierbij ontvangt u een update rondom het effect van de Coronacrisis op uw vereniging. Er is
de afgelopen week veel gebeurd. Wij zetten de belangrijkste zaken graag voor u op een rij:
Nieuwe maatregelen naar aanleiding van de persconferentie op 31 maart
Er zijn geen nieuwe maatregelen aangekondigd. De huidige maatregelen zijn verlengd tot 28
april. Dit betekent dat alle verenigingslocaties minimaal tot deze datum gesloten blijven. En
de scholen blijven dicht tot en met de meivakantie. Daarnaast moeten we er rekening mee
houden dat ook in mei het leven niet gelijk normaal zal zijn.
Verboden toegang
Verenigingen blijven voorlopig gesloten. Daarom hebben wij op de toegangspoorten van
lo aties die ij zelf eheren, een er oden toegang ordje geplaatst. Wij hebben u hier
vooraf niet over ingelicht en daarom hebben wij wat vragen ontvangen. Verboden toegang
geldt voor iedereen, behalve voor de mensen die het terrein betreden voor noodzakelijk
beheer/onderhoud. In dat geval mag u met maximaal drie mensen tegelijk en met
inachtneming van de onderlinge afstand van 1,5 meter het terrein op.
Ondersteuning bij huurplichten
Wij hebben besloten om de huur van onze eigen accommodaties die wij verhuren, vrij te
stellen. Dit blijft van kracht zolang verenigingen gesloten moeten blijven en geen activiteiten
mogen organiseren. Deze lokale maatregel geldt voor binnen- en buitensportverenigingen.
Hoe dit er in de praktijk uit komt te zien, is nog niet helemaal uitgewerkt. Voor binnensport
(zaalhuur) geldt dat losse reserveringen kosteloos kunnen worden geannuleerd.
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Seizoensplanningen blijven wel staan en worden achteraf gefactureerd op basis van
werkelijk gebruik.
Voor buitensport (veldhuur) geldt ook dat we kijken naar werkelijk gebruik. Voor andere
huurverplichtingen kijken we naar maatwerkoplossingen, afhankelijk van wat nodig en
handig is. In eerste instantie lijkt het noodloket uitkomst te bieden. Daar kunnen
verenigingen onder bepaalde voorwaarden een beroep op doen. (zie hieronder) Wij werken
hard aan de details van dit actieplan en komen hier zo snel mogelijk bij u op terug.
Compensatie via het noodloket
De regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) (ook wel
het noodloket genoemd) geldt ook voor sportverenigingen en ondernemers in de sport. U
kunt onder bepaalde voorwaarden een beroep op deze regeling doen. Deze eenmalige
tegemoetkoming van 4.000 euro is een gift van het Rijk en hoeft niet terugbetaald of
verantwoord te worden. Er geldt wel een aantal voorwaarden om voor de regeling in
aanmerking te komen.
Het is bijvoorbeeld een vereiste dat er een kvk-nummer en een eigen fysieke locatie is,
bijvoorbeeld een sportkantine. Ook moet de te verwachten omzetdaling voor de periode 16
maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste 4.000 euro zijn, net als de te verwachten vaste
lasten in dezelfde periode.
Aanvragen kunnen vanaf vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020 worden
ingediend via www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Op die website kunt u ook terecht voor
meer informatie en het volledige overzicht van voorwaarden waaraan voldaan moet
worden.
Betaalregeling en kosteloze lening
Vanuit de gemeente bieden we verenigingen ook uitstel en/of de mogelijkheid om een
betaalregeling te treffen als het gaat om belastingen of gemeentelijke heffingen. Voor
verenigingen in nood behoort ook een (tijdelijke) renteloze lening van maximaal 5.000 euro
tot de mogelijkheden. Uw bekende (onderstaande) contactpersonen kunnen uw aanvraag
voor u doorzetten naar de juiste persoon binnen onze financiële afdeling. Op de website
www.nissewaard/corona.nl , vindt u meer informatie over de lening.
Als wethouder sport wil ik u nogmaals benadrukken dat we alles zullen doen om
verenigingen en clubs zo goed mogelijk te ondersteunen. Wij vragen u dan ook om contact
op te nemen met de gemeente indien u als gevolg van de Corona-crisis in de problemen
dreigt te komen.
Houd uw leden in beweging!
Heeft u ideeën om uw leden in beweging te houden? Deel ze met ons! Wij denken graag
mee en ondersteunen u waar mogelijk. Bijvoorbeeld met technische ondersteuning voor een
livestream of promotie via onze mediakanalen. Hiervoor kunt u terecht bij uw
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combinatiefunctionaris. Houd op facebook en instagram ook de pagina van
@actiefinnissewaard in de gaten.
Samen houden we ook nu Nissewaard in beweging!
Heeft u vragen?
Kijk dan vooral op onze speciale webpagina www.actiefinnissewaard.nl/verenigingsadvies
Voor algemene vragen aan de gemeente kunt u zich richten tot de volgende personen:
 Accommodatievragen zoals vragen over huur, reserveringen of andere vragen stelt u
aan onze vastgoedmedewerker Sharon Hoogerwerf via telefoonnummer 0653832760 of email s.hoogerwerf@nissewaard.nl
 Overige vragen kunt u kwijt bij de ondersteunende combinatiefunctionaris van uw
club. Weet u niet wie dit is, dan kunt u het algemene mailadres gebruiken:
combinatiefunctionaris@nissewaard.nl
Hanna 06-4118 9004
Rohan 06-24046338
Lieke 06-40459429
Daisy 06-41166033
Voor andere vragen kunt u de volgende instanties benaderen:
 Persoonlijke gezondheidsklachten: bel dan met de huisarts
 Besmetting onder leden van de club: kijk op de website van de GGD
 Landelijk algemeen advies: volg de website van de RIVM en Rijksoverheid
 Landelijk advies voor sportverenigingen: kijk op de website van NOC*NSF of van de
VSG (vereniging sport & gemeenten)
 Sportspecifiek advies: benader de eigen sportbond
 Maatregelen in Nissewaard: kijk hiervoor op www.nissewaard.nl/corona
Voor nu sluit ik af met de dringende oproep: houd oog voor elkaar en zorg voor elkaar,
vooral voor de kwetsbaren onder ons. #samentegencorona
Namens het college van burgemeester en wethouders,

Martijn Hamerslag
Wethouder Sport

Postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse Bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse
Telefoon 14 0181 E-mail gemeente@nissewaard.nl www nissewaard.nl

