Veel gestelde vragen
Hoe zit het met de inning van contributie?
De inning van contributie bij de leden mag gewoon doorlopen.
Ook al is de sportclub dicht voor sporten of trainingen. Meer
informatie vind je hier.
Moet ik trainers doorbetalen en wat doen we met
vrijwilligersvergoedingen?
De vrijwilligersvergoeding is een tegemoetkoming en geen
loon. Het is dus gunst en geen recht en hoeft niet betaald te
worden wanneer de trainingen niet plaatsvinden. Voor
uitgebreidere informatie over trainers met contracten klik hier.
Geven banken sportclubs uitstel van
aflossingsverplichtingen?
Banken geven de mogelijkheid om aflossingen zes maanden uit
te stellen. Klik hier voor meer informatie.
Geeft gemeente uitstel van gemeentelijke
belastingen?
De gemeente geeft 3 maanden uitstel voor het betalen van
gemeentelijke belastingen en dit geldt ook voor verenigingen.
Klik hier voor meer informatie.

Hygiëne
Denk eraan de kranen bij het weer in
gebruik nemen van de accommodatie te
laten stromen in verband met legionella!
Houd u voor uzelf en anderen aan de
veiligheidsvoorschriften van de RIVM.
#anderhalvemeter

Financieel
Maak een lijst van uitgaven die je per
tijdelijk stop kunt zetten. Denk aan
abonnementen, huur of diensten die nu
niet gebruikt worden of uit kunt stellen.
Verkoop je kantinevoorraden met een
korte houdbaarheid aan je leden of schenk
het aan de voedselbank. Regel het veilig!

Is het handig om groot onderhoud (van velden) naar
voren halen?
Ja! Het risico bestaat dat de competities op gaan schuiven en
nu ligt het stil. Lees meer.

Help jullie eigen sponsors! Wat kunnen de
leden voor hen doen? Een speciale actie
opzetten om voor hen te verkopen?
#supportyourlocals

Hoe kan ik het beste online vergaderen met mijn
bestuur of commissie?
Skype is een perfecte oplossing en gratis.
Ben je geïnteresseerd in andere mogelijkheden? Klik hier!

Verschillende stichtingen en verenigingen
slaan de handen ineen en roepen het
kabinet op voor een noodfonds voor de
sport. Lees meer.

Meer veel gestelde vragen vind je op de
website van het NOS*NSF

Sportverenigingen en -stichtingen kunnen
via het noodloket eenmalige
tegemoetkoming van € 4.000,- euro
ontvangen. Lees meer.

Ontwikkeling


Willen je trainers een online-training volgen in plaats van training geven? De e-learning: “Een beetje
opvoeder!” biedt kansen. Kosten zijn €5 per deelnemer, maar laten wij daar nou een oplossing voor
hebben. Mail Lisette voor meer informatie.



Heeft jullie kantinepersoneel tijd voor een extra uitdaging? Gratis e-learning ‘Verantwoord alcohol
schenken’ volgen.



Is dit het moment om nu je beleidsstukken eens te (her)schrijven? Gebruik hiervoor het stappenplan
van de Judobond.



Houd een ledentevredenheidsonderzoek waarmee je mooie input ophaalt voor je vereniging.

