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Beste sportverenigingen en huurders van de Haagse sportaccommodaties, 

 

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor ons leven. Zeker nu het kabinet dinsdag heeft besloten alle 

coronamaatregelen te verlengen tot en met dinsdag 28 april. De verlenging is noodzakelijk om de 

verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor 

te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Uiteraard volgt de gemeente 

Den Haag hierin de adviezen en voorschriften van het kabinet en van het RIVM.  

 

Dat een groot deel van de Nederlandse samenleving tot stilstand is gekomen, gaat ons allen zeer aan 

het hart. En juist uw sportverenigingen- en organisaties spelen normaal gesproken zo’n belangrijke rol. 

Jullie zijn het cement van ónze samenleving. Bijvoorbeeld in de strijd tegen eenzaamheid, het 

stimuleren van verbinding en gezelligheid en het werken aan een gezonde stad. Jullie vervullen een 

belangrijke rol en het gemis is dan ook groot. Dat ook sportaccommodaties tot en met 28 april gesloten 

blijven en uw verenigingsactiviteiten niet kunnen worden hervat, is een begrijpelijk kabinetsbesluit, 

maar heeft zowel direct als indirect grote gevolgen voor de Haagse sportwereld en onze inwoners.  

 

Mijn oproep aan u: blijft contact met ons opnemen. Pak de telefoon op, stuur een mail. Juist nu is het 

belangrijk dat we elkaar weten te vinden en op de hoogte houden. En natuurlijk kunt u op onze hulp 

rekenen. Ik hoor graag wat de gemeente, wat ik persoonlijk en ook wat de stad kan betekenen om 

verenigingen in deze tijd te steunen. En laat ook jullie leden weten, hoe zij jullie vereniging kunnen 

steunen. Houd contact met hen door online te laten zien wat u heeft gedaan de afgelopen jaren en 

bedenk waar mogelijk ook online activiteiten. En laat ons weten wat jullie doen op dit gebied, zodat 

wij dat weer verder kunnen delen met het Haagse supporters en jullie mogelijk van tips kunnen 

voorzien.  

 

De gemeente werkt ondertussen aan verschillende acties. Zo wordt de impact van de crisis voor de 

korte en lange termijn zoveel als mogelijk in kaart gebracht. Uiteraard is de gemeente hier niet alleen 

mee bezig. Uw ondersteuning is een gezamenlijke opdracht van de Rijksoverheid, het NOC*NSF, 

sportbonden en de gemeente. Op 25 maart jl. informeerde ik u over de eerst genomen maatregelen om 

u acute ondersteuning te bieden. Hieronder wijs ik u graag op alle, op dit moment geldende, landelijke 

en Haagse steunmaatregelen. 
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Maatregelen Rijksoverheid  

 

• Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging 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 vindt u hier.  

 

• Regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 

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 maatregel 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 deze website kunt u zien of u in aanmerking komt en een aanvraag indienen. 

 

Maatregelen NOC*NSF 

 

• Noodfonds 

Sportkoepel NOC*NSF gaat bonden en verenigingen die vanwege het coronavirus in financiële 

problemen komen, helpen. De sportkoepel heeft vier tot vijf miljoen euro beschikbaar gesteld voor het 

zogenoemde Coronanoodfonds Sport. Het fonds is vooral bedoeld voor de breedtesport. Met vragen 

over de precieze inzet hiervan kunt u terecht op de website van het NOC*NSF. 

 

Maatregelen sportbonden 

 

• FAQ sportbonden 

Veel sportbonden houden een lijst met veel gestelde vragen bij over de gevolgen van de coronacrisis. 

Daar staat  informatie over uw specifieke sport. Ik raad u aan de site van uw sportbond goed in de 

gaten te houden.   

 

Maatregelen gemeente Den Haag 

 

•           Maatwerkoplossingen voor gemeentelijke huur 

Het innen van gemeentelijke betalingen voor huur bij sportverenigingen wordt tot nadere orde 

opgeschort. Als de financiële situatie van uw vereniging te nijpend wordt, kunt u contact opnemen 

met sportverhuur@denhaag.nl. Dan wordt samen met u bekeken welk maatwerk (betalingsregeling) 

voor uw situatie kan worden geleverd. 

 

Daar waar sportverenigingen als gevolg van de coronamaatregelen het gebruik of de huur van hun 

sportaccommodaties opzeggen, kunnen zij contact opnemen met de gemeente 

via sportverhuur@denhaag.nl. Op basis van maatwerk wordt bekeken op welke wijze deze 

verenigingen, na de beëindiging van de coronamaatregelen, weer hun verenigingsactiviteiten kunnen 

oppakken. De sportverenigingen kunnen erop rekenen dat de gemeente er alles aan zal doen om het 

oorspronkelijke gebruik van accommodaties, van voor de coronamaatregelen, te herstellen.  

 

Daarnaast zal met reeds bestaande betalingsachterstanden coulant worden omgaan. 
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• Maatwerkafspraken over nakomen subsidievoorwaarden/verplichtingen 

Mogelijk kunnen sportverenigingen die onlangs subsidie hebben ontvangen de afgesproken 

gesubsidieerde activiteiten niet of niet geheel uitvoeren. In deze gevallen hanteren we als uitgangspunt 

dat we toestemming geven om af te wijken van de prestatieafspraken. Daarbij maken we afspraken 

over het zo snel mogelijk hervatten van activiteiten wanneer mogelijk. Indien de prestatieafspraken in 

zijn geheel niet nagekomen kunnen worden, maar er wel reeds kosten zijn gemaakt, wordt er een 

maatwerkoplossing gezocht in overleg met de subsidieontvanger. Bent u benieuwd wat dit voor uw 

subsidie betekent, neem dan contact op via sportsupport@denhaag.nl.  

 

• Ondersteuning bij onderhoud en schoonmaak  

Twee weken geleden hebben we aan de sportverenigingen gevraagd of er extra ondersteuning nodig is 

bij het onderhoud en schoonmaak van de accommodatie. Zestien verenigingen hebben hier inmiddels 

op gereageerd. Dit aanbod staat nog steeds. Kunt u juist nu extra handen gebruiken om de 

accommodatie op te knappen? Stuur een mail naar sportsupport@denhaag.nl. Ondertussen worden de 

natuurgrasvelden vervroegd onderhouden. Zo kunnen de verenigingen, zodra de coronamaatregelen 

vervallen, de velden weer gebruiken voor bijvoorbeeld het organiseren van toernooien. Ook zorgen we 

ervoor dat het onderhoud en de schoonmaak van zwembaden en sporthallen op orde blijft.  

 

• Gemeentelijke belastingen 

Mogelijk heeft u een aanslag ontvangen voor een gemeentelijke belasting (zoals de OZB) en kunt u 

deze op dit moment niet voldoen. Er zijn twee mogelijkheden tot het verlenen van uitstel van betaling:  

1. Uitstel van betaling voor maximaal zes maanden voor een bedrag tot maximaal € 10.000. Dit 

uitstel kan ook telefonisch aangevraagd worden en er hoeven geen bewijsstukken overlegd te worden; 

2. Uitstel van betaling voor maximaal twaalf maanden en voor boven de € 10.000. Hierbij moet 

inzicht worden gegeven in de vermogenspositie van de onderneming. Langer uitstel van betaling is 

mogelijk als de ondernemer na deze periode opnieuw inzicht geeft in zijn vermogenspositie. 

U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Belastingzaken van de gemeente Den Haag. 

 

• Hulp bij het indienen van aanvragen voor de regelingen van het Rijk 

Als u ondersteuning nodig heeft bij het indienen van een aanvraag voor de Rijksregelingen  

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) of de Tijdelijke Noodmaatregel 

Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), kunt u de hulp inschakelen van Team 

Verenigingsondersteuning (sportsupport@denhaag.nl).  

 

• Gratis inzet financieel expert & juridisch loket 

Als verenigingen behoefte hebben aan financiële expertise, aan iemand die mee kan denken over de 

inkomsten en uitgaven van verenigingen, dan stelt de gemeente gratis een financieel expert 

beschikbaar. Als verenigingen tegen juridische vraagstukken aanlopen (bijvoorbeeld over het nakomen 

van contracten), dan kunnen ze die doorgeven aan Team Verenigingsondersteuning. Wij brengen u 

vervolgens in contact met het juridisch loket van Vereniging en Recht voor de beantwoording van uw 

vragen. De gemeente neemt deze dienstverlening voor haar rekening. U kunt voor beide 

ondersteuningsmiddelen contact opnemen met sportsupport@denhaag.nl of uw eigen sportconsulent. 

 

• Scannen Ooievaarspassen 

Voor verenigingen die aanbieder zijn van de Ooievaarspas wordt gekeken naar een oplossing om het 

komende kwartaal een vergoeding te verzilveren. Bureau Ooievaarspas neemt zo snel mogelijk contact 

met uw vereniging op met instructies hoe deze vergoedingen verzilverd kunnen worden. De 

verenigingen die door de coronacrisis niet in staat zijn geweest alle passen in het eerste kwartaal te 

scannen kunnen contact opnemen met bureau Ooievaarspas, via (070) 752 54 00. 
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De komende periode zullen we bovenstaande maatregelen uitwerken en blijven nagaan of er 

aanvullende maatregelen nodig zijn. Ik blijf u hierover informeren. Verder raad ik u aan om de website 

van Den Haag in de gaten te houden: www.denhaag.nl/corona. 

 

De belangrijkste contactgegevens op een rij: 

• Sportverhuur: sportverhuur@denhaag.nl of (070) 353 72 52 

• Team Verenigingsondersteuning is bereikbaar via sportsupport@denhaag.nl  

• Of neem direct contact op met uw sportconsulent 

 

Tenslotte wil ik benadrukken hoe trots ik ben op de Haagse sportwereld. In deze zware tijden is de 

kracht van het verenigingsleven zichtbaar. Er ontstaan geweldige initiatieven. Buurtsportcoaches 

verzorgen via beeldbellen gymles om ouderen in beweging te houden. Topsporters laten online zien 

hoe zij blijven trainen en coaches steken in videoboodschappen hun sporters en supporters een hart 

onder de riem. Sport verbindt. Dat geldt ook nu. Daar heb ik grote bewondering voor.  

 

Met vriendelijke groet, 

de wethouder van Onderwijs, Sport en Buitenruimte,

 
Hilbert Bredemeijer   


