Checklist: Aandachtspunten voor clubs tijdens de coronacrisis
Inkomsten: wat betekent de coronacrisis voor mijn club m.b.t. :


contributie-/lidmaatschap- en kledinggelden



kantine-inkomsten



sponsorinkomsten



inkomsten uit toernooien/evenementen/grotere activiteiten



gemiste entreegelden



inkomstenderving als gevolg van ledenaanwas/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/trainers/coaches



vrijwilligersvergoedingen



huren van accommodatie (zaalhuur/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)



…………………

Communicatie: wat ga ik wanneer communiceren met:


sportende leden en evt. hun ouders



managers en coördinatoren



vrijwilligers en clubkader



huurders van de accommodaties



schoonmaak- en onderhoudsploeg



leveranciers



sponsoren



de sportbond



de gemeente



de/het sportservice/sportbedrijf



overige contacten (zelf in te vullen)



………………………..

Clubhuis/Kantine: wat moet/kan 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/kan 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) verduurzamingsmaatregelen (bijv. verlichting) (kan ik dat nu
vervroegen?)


overige zaken

Financiële compensatie: kom ik als club in aanmerking voor financiële compensatie
van de landelijke overheid via

het noodloket ondernemingen
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW)
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgesteldevragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now

Tips: te onderzoeken: Zijn er voor mijn club/sport 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

Bekijk ook de volgende websites:



Website KNGU:

https://dutchgymnastics.nl/veelgestelde-vragen


Website NOC*NSF

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sportveelgestelde-vragen


Website van je gemeentelijke sportserviceorganisatie, sportbedrijf of
gemeente zelf

