
 
Beste bestuurder,  
 
 
Zoals u weet hebben we momenteel te maken met verscherping van de maatregelen om verdere verspreiding 
van het coronavirus te beperken.  Deze noodzakelijke maatregelen treffen iedereen. Ook sportverenigingen, 
zoals die van u, worden hierdoor opnieuw hard getroffen  en dat is een hard gelag. Toch staat u er niet alleen 
voor in deze moeilijke tijd. Er zijn diverse steunmaatregelen waarop u aanspraak kunt maken, zowel landelijk 
als lokaal. In deze brief zetten we deze mogelijkheden nog eens voor u op een rij en informeren wij u over 
andere ontwikkelingen die spelen.  
 
Allereerst: onze complimenten! 
U heeft zich als vrijwilliger de laatste maanden moeten buigen over vraagstukken waar u nog nooit eerder mee 
te maken hebt gehad. En dat terwijl uw vereniging niet kan draaien zoals normaal. Er is - en wordt nog steeds - 
veel van u gevraagd en bij deze willen wij daar onze dank en waardering voor uitspreken.   
 
De ondersteuningsmogelijkheden op een rijtje 
Hieronder volgt een overzicht van de ondersteuningsmogelijkheden die door de Rijksoverheid en door de 
gemeente worden geboden.  
 
Ondersteuning door Rijksoverheid  
De Rijksoverheid heeft een aantal ondersteuningsmogelijkheden in het leven geroepen. Op de website 
www.rijksoverheid.nl kunt u lezen welke mogelijkheden van toepassing zijn op uw vereniging.  Denk hierbij aan 
de TASO, TOGS of TVL regelingen. Verder kunt u vaak uitgebreide informatie vinden op de website van de voor 
u geldende overkoepelende organisatie, zoals bijvoorbeeld die van de KNVB, KNLTB enzovoort. 
 
Ondersteuning gemeente Hoeksche Waard 
Ook de gemeente heeft op lokaal niveau besloten u te helpen met een aantal ondersteuningsmogelijkheden en 
maatregelen.  U hoeft hier zelf geen actie voor te ondernemen.  
 

1. Wij boden u dit voorjaar uitstel van betaling voor de gemeentelijke lasten tot 31 augustus 2020. 
Sportverenigingen worden door het SVHW bedrijfsmatig aangeslagen en vallen dus onder de regeling 
voor ondernemers.  

 
2.  De huur van de buitensportaccommodaties werd niet in rekening gebracht voor de periode dat de 

complexen verplicht, vanuit de overheid, gesloten moesten zijn. Dit geldt voor de periode 1 april tot 1 
september 2020. Reeds betaalde huur over deze periode wordt nog aan u teruggestort of verrekend 
met toekomstige facturen. Daarover nemen wij nog contact met u op. Wij nemen als college nog een 
besluit over hoe we omgaan met de huur, nu de kantines weer gesloten zijn en de competities 
stilliggen.  

 
3. De huur van de binnensportaccommodaties voor de (door de coronacrisis) niet genoten uren werd 

niet in rekening gebracht bij de gebruiker. Dit geldt voor de binnensportaccommodaties die verhuurd 
worden door de gemeente en door Bres Accommodaties BV. Andere exploitanten, zoals Sportfondsen 
en Laco hebben daar zelfstandig een besluit over genomen. De gemeente diende een verzoek in bij 
het Rijk om gemiste huurinkomsten gecompenseerd te krijgen. Het Rijk doet dat voor de gemiste 
inkomsten in de periode 1 maart tot 1 juni 2020. Ook Sportfondsen, Laco en Bres Accommodaties BV 
dienden een dergelijk verzoek in bij het Rijk.  

 



4. De sportverenigingen die nog een hypothecaire lening bij de gemeente hebben lopen, betalen in het 
jaar 2020 geen aflossing, wel rente. De hypothecaire leningen lopen daardoor 1 jaar langer door.  

 
5. Bij de reeds beschikte en in behandeling zijnde incidentele subsidies voor activiteiten, evenementen 

en jubilea wordt maatwerk toegepast. Aanvragers van incidentele subsidies zijn geïnformeerd. Dit 
geldt ook voor de vaststelling van de structurele subsidies 2020.  

 
6. Om verenigingen te ondersteunen die echt dreigen om te vallen hebben wij het Noodfonds 

ontwikkeld. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website 
https://www.gemeentehw.nl/direct-regelen/ondernemen/noodsteun-voor-ondernemers-
verenigingen-en-stichtingen. 

 
Hoeksche Waard Actief biedt verenigingsondersteuning 
Wij kunnen ons voorstellen dat u als bestuur aanloopt tegen zaken waar u niet 1, 2, 3 het antwoord op weet. 
Neem dan eens contact op met Hoeksche Waard Actief. Zij bieden ondersteuning aan verenigingen. U kunt hen 
bereiken via info@hoekschewaardactief.nl en via 085 – 070 73 47. 
 
Ook tijdens corona gaan de ontwikkelingen door 
Hiervan willen wij u kort op de hoogte stellen. 
 
Harmonisatie subsidiebeleid  
De Algemene Subsidieverordening is vastgesteld. We starten nu met een inventarisatie van de subsidies op het 
gebied van sport, zodat we een goede basis hebben om de uitvoeringsregels voor de sportsubsidies te 
harmoniseren. Het doel is om de subsidies op een gelijke manier te verstrekken in de komende jaren.  In het 
vervolg van het traject betrekken we uiteraard ook de verenigingen zelf.  
 
Harmonisatie accommodatiebeleid  
Voor zowel de binnen- als de buiensportaccommodaties geldt dat we inventariseren hoe de zaken zijn geregeld 
door de voormalige gemeenten. Hier moet een harmonisatieslag in gemaakt worden, zodat (grote) verschillen 
in de toekomst zullen verdwijnen. Na de inventarisatie leggen we kaders en scenario’s voor aan de 
gemeenteraad, die richtinggevend zijn voor de verdere uitwerking. Ook hierbij wordt u betrokken.  
 
Sportakkoord Hoeksche Waard 
Samen met maatschappelijke partners is er een Sportakkoord Hoeksche Waard afgesloten voor de periode 
2020 t/m 2022.  Met elkaar werken we aan de realisatie van een aantal projecten. Hierbij kunt u denken aan 
deskundigheidsbevordering voor vitale sportverenigingen en een veilig sportklimaat, het digitaal inzichtelijk 
maken van het aanbod van aangepaste sport en het in kaart brengen van de beweegvaardigheid van kinderen.  
 
Sportraad Hoeksche Waard  
Een van de partners van het Sportakkoord is de Sportraad Hoeksche Waard. In oktober 2019 is de Sportraad 
Hoeksche Waard opgericht, een burgerinitiatief dat in juni 2018 gestart is. Hun missie is het versterken van het 
fundament voor breedtesport en topsport, het bieden van een toekomstgericht platform en het aanjagen van 
vernieuwing. Een belangrijk speerpunt voor de Sportraad voor de komende jaren is het ondersteunen van 
verenigingen bij identiteit, zichtbaarheid, vitaliteit en nieuwe doelgroepen. De Sportraad is een onafhankelijk 
orgaan. De raad werkt samen met de gemeente, met sportverenigingen en met andere partijen, zoals Hoekse 
Waard Actief. Ook geeft de raad alle partijen gevraagd en ongevraagd advies. Bent u geïnteresseerd in de 
activiteiten van de Sportraad? Neem dan een kijkje op www.sportraadhw.nl.  
 
Ondersteuning topsport talenten  



De gemeenteraad heeft besloten (individuele) topsporttalenten die hoge kosten hebben financiële 
ondersteuning te gaan bieden. Het beleid hiervoor wordt in 2021 verder uitgewerkt. 
 
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op 
Zoals eerder genoemd kunt u met vragen over het besturen van uw vereniging in coronatijd terecht bij 
Hoeksche Waard Actief. Heeft u meer inhoudelijke vragen over bijvoorbeeld het gemeentelijk sport- of 
subsidiebeleid? Neem dan contact met ons op via 14 0186 of 088 – 647 36 47. 
 
 Tot slot 
De Hoeksche Waard staat bekend om zijn hechte verenigingsleven, saamhorigheid en veerkracht. Samen 
komen we door deze moeilijke periode heen, daar ben ik van overtuigd. Ik wens u veel sterkte voor de 
komende tijd.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Paul Boogaard 
Wethouder Sport  


