corona checklist
Corona heeft veel gevolgen voor sportverenigingen. Maar waar moet je als club dan aan
denken? Deze checklist brengt alle aandachtspunten in kaart en helpt je op weg.

1. financiën
Inkomsten
Wat betekent de coronacrisis voor mijn
club m.b.t.:
Contributie, lidmaatschap en
kledinggelden
kantine-inkomsten
sponsorinkomsten
inkomsten uit toernooien,
evenementen en grotere activiteiten
gemiste entreegelden
inkomstenderving als gevolg van
ledenaanwas of ledenverlies
inkomsten uit verhuur van de
accommodatie
subsidiegelden
inkomsten uit begrote acties
overige inkomsten (vul zelf in)
……………..

Uitgaven
Wat betekent de coronacrisis voor mijn
club m.b.t. de uitgaven voor:
lonen van medewerkers
vrijwilligersvergoedingen
huren van accommodatie (zaal
huur/veldhuur enz.)
afdracht aan bond (bondscontributie)
rente en aflossing van (hypothecaire)
leningen
onderhoudskosten
schoonmaakkosten
geplande uitgaven voor teams en
andere activiteiten (bijv. teamuitjes)
overige uitgaven (zelf in te vullen)
…………………

Financiële compensatie
Kom ik als club in aanmerking voor financiële compensatie van de landelijke overheid via
het noodloket ondernemingen
noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW)

2. accommodatie
Clubhuis, kantine en kleedkamers
Wat moet ik regelen m.b.t.:
de voorraden (food en drinks)
het onderhoud
de schoonmaak
het voorkomen van legionella
de huurders van de accommodatie
de geplande (ver)(nieuw)bouw
(kan ik dat nu vervroegen?)
de (geplande) verduurzamingsmaatregelen (kan ik dat nu vervroegen?)
overige zaken
………………………….

Sportvelden
Wat moet ik regelen m.b.t.:
het onderhoud
de (sproei)waterinstallaties
(o.a. voorkomen van legionella)
het gebruik door onbevoegden
de geplande aanleg nieuwe sportvelden (kan ik dat nu vervroegen?)
de (geplande) verduurzamingsmaat
regelen (bijv. verlichting) (kan ik dat
nu vervroegen?)
overige zaken
……………………

3. algemeen
Communicatie
Wat ga ik wanneer communiceren met:
sportende leden en evt. hun ouders
managers en coördinatoren
(overige) vrijwilligers en clubkader
huurders van onze accommodaties
schoonmaak- en onderhoudsploeg
leveranciers
sponsoren
de sportbond
de gemeente
de/het sportservice/sportbedrijf
overige contacten (zelf in te vullen)
…………………

Extra tips
Zijn er voor mijn club mogelijkheden
voor het:
opschorten/uitstel van betaling van
de huur voor gebruik van de
accommodaties
opschorten/uitstellen van de
contributie/bijdrage aan mijn
sportbond/ brancheorganisatie
uitstellen van betalingen van rente/
            aflossing voor (hypothecaire)
leningen
gebruik maken van (lokale) (corona)
fondsen
herzien van de variabele uitgaven
(bijvoorbeeld; spelattributen,
kleding, enz.)
het naar voren halen van subsidies
en/ of het verlenging aanvragen van
de periode waarin reeds toegekende
subsidie kan worden besteed

Raadpleeg de volgende informatiebronnen:
• FAQ over sport en corona van NOC*NSF
• FAQ over sport en corona van de Rijksoverheid
• website van je sportbond
• website van je gemeentelijke sportserviceorganisatie, sportbedrijf of gemeente
• FAQ over financiële regelingen en corona van de Rijksoverheid

Supportdesk
Heb je een vraag en kan je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met de supportdesk van
NOC*NSF.
Mail: sportsupport@nocnsf.nl
WhatsApp: 06-82488768
Noot: Deze checklist is opgesteld op 1 april 2020. Check voor de meest actuele lijst op nocnsf.nl/coronavirus.
Voor de opstartfase van clubs na de corona-crisis wordt een aparte checklist ontwikkeld
(beschikbaar halverwege april).

