
Rabobank NAAM

“Financieel gezond de crisis door”
Welkom namens Rabobank Limburg, Huis voor de 
Kunsten Limburg en Huis voor de Sport Limburg.
Het webinar start om 20.00 uur.

Dit webinar wordt mede mogelijk gemaakt door 
de Rabobank, partner van het verenigingsleven

Mooi dat je op tijd bent! 
Vraagje: Heb je de poll al ingevuld? 

In de mail met de link naar dit webinar vind je ook een 
link naar de poll. Zou je deze nog even in kunnen vullen? 

Het kost maar een minuutje.
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Kunsten Limburg en Huis voor de Sport Limburg.
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de Rabobank, partner van het verenigingsleven



Even voorstellen
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Peter van Baak
• linkedin.com/in/petervanbaak
• Mede-oprichter

• Nationaal actief bij > 900 verenigingen
• Partner van diverse bonden

linkedin.com/in/petervanbaak


Programma
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1. Introductie en kennismaking
2. Hoe werkt het?
3. De gevolgen van de crisis
4. Regelingen overheid en overige oplossingen
5. Wat kan je zelf doen?
6. Voorbereiding op de 1,5 meter samenleving
7. Zoek een nieuwe balans
8. Sponsoring in en na de crisis
9. Reken op je achterban
10. Vragen
11. Afsluiting (tussen 21.00-21.30uur)



Hoe werkt het?
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• De presentatie en overige informatie

• Het webinar wordt niet opgenomen

• Interactie

• Regisseur: Rik van Kan

• Opties interactie:

“Rik, mag ik iets zeggen?”

Ben je met een specifieke vraag naar dit webinar gekomen? 
Zet deze vraag dan in de chat. 



Poll 

6

Wie hebben we in de zaal?



Verenigingen spelen een bepalende rol 
in onze maatschappij en in ons leven





Gevolgen crisis (korte termijn):
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1. Minder/geen aanbod
2. Minder/geen inkomsten
3. Doorlopende kosten
4. Financiële problemen
5. Continuïteit in het geding



Gevolgen crisis (lange termijn):
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1. Geen/minder aanbod
2. Minder sponsorinkomsten
3. Minder kantine-opbrengsten
4. Minder leden
5. Financiële problemen
6. Continuïteit in het geding



Poll 
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Welke van de coronacrisisgerelateerde
gebruiken jullie al?



Welke regelingen zijn er?
NOW

12

Voor clubs met mensen in loondienst
en meer dan 20% omzetverlies.

https://www.uwv.nl/werkgevers/overig
e-onderwerpen/now/detail/now-
aanvragen

Kon worden aangevraagd tot 1 juni 2020. 

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/detail/now-aanvragen


Welke regelingen zijn er?
Nieuw: NOW 2.0
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Voor clubs met mensen in loondienst
en meer dan 20% omzetverlies.

https://www.uwv.nl/werkgevers/overig
e-onderwerpen/now/detail/now-
aanvragen

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/detail/now-aanvragen


Welke regelingen zijn er?
TOGS
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Voor verenigingen met een eigen of gedeelde
accommodatie en minimaal EUR 4.000,-
omzetverlies en minimaal EUR 4.000,- vaste
lasten in de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 
2020

https://www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/togs

Let op: aanvragen tot 26 juni 2020 17:00 uur

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs


Welke regelingen zijn er?
Nieuw TVL (opvolger TOGS)
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Voor organisaties die in aanmerking
kwamen voor de TOGS en minimaal
30% omzetverlies hebben in de 
periode 1 juni t/m 31 augustus 2020.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwe
rpen/coronavirus-financiele-
regelingen/overzicht-financiele-
regelingen/tvl

Let op: aanvragen vanaf medio juni

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tvl


Welke regelingen zijn er?
Versoepeling aflosverplichting 
banken (evt. icm SWS)
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https://sws.nl/nieuws/banken-en-sws-
geven-sportclubs-lucht-met-uitstel-
van-aflossingsverplichtingen/

6 maanden uitstel 
De Rabobank, ABN Amro, BNG, ING en Triodos Bank hebben een regeling 
getroffen waarmee zij hun klanten in het midden- en kleinbedrijf, 
waaronder verenigingen, te hulp schieten: voor zakelijke kredieten tot 2,5 
miljoen euro kan aflossing voor zes maanden worden opgeschort, mits de 
bedrijven gezond zijn en niet al met betalingsproblemen kampen.

https://sws.nl/nieuws/banken-en-sws-geven-sportclubs-lucht-met-uitstel-van-aflossingsverplichtingen/


Welke regelingen zijn er? BMKB en 
Borgstelling Noodkrediet SWS

BMKB

Maximaal 6 jaar 
(behoudens onroerend goed)
https://www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-
bmkb/aanvraaginformatie-borgstelling-mkb-kredieten

SWS

• Maximaal 7 jaar

• Maximaal EUR 250.000,-

• Clubs moeten uiteraard de lasten kunnen
dragen (toetsing bank) 

https://sws.nl/borgstelling-noodkrediet-
aanvragen/voorwaarden/

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb/aanvraaginformatie-borgstelling-mkb-kredieten
https://sws.nl/borgstelling-noodkrediet-aanvragen/voorwaarden/


Welke regelingen zijn er?
TOZO
Voor kleine IB-ondernemers in de sport en
ciltuur (trainers/leraren/coaches)

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-financiele-
regelingen/overzicht-financiele-
regelingen/tozo

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo


Welke regelingen zijn er?
Steunfonds Sportverenigingen Overheid

Sportclubs die accommodatie huren:
3 maanden kwijtschelding huur (1 maart tot 
1 juni)

Sportclubs met eigen accommodatie:

Eenmalige tegemoetkoming van EUR 
2.500,-.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuw
s/2020/05/01/110-miljoen-euro-
ondersteuning-voor-sportverenigingen

https://nos.nl/collectie/13840/artikel/2332421-ministerie-komt-
met-steunfonds-van-110-miljoen-voor-sportverenigingen

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/01/110-miljoen-euro-ondersteuning-voor-sportverenigingen
https://nos.nl/collectie/13840/artikel/2332421-ministerie-komt-met-steunfonds-van-110-miljoen-voor-sportverenigingen


Welke regelingen zijn er?
Regelingen culturele sector

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-
regelingen/overzicht-financiele-regelingen/overzicht-regelingen-
culturele-en-creatieve-sector

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/overzicht-regelingen-culturele-en-creatieve-sector


Welke regelingen zijn er?
Regelingen culturele sector (2)

https://www.kunstencultuur.nl/fondsen/corona-en-cultuursector

https://www.kunstencultuur.nl/fondsen/corona-en-cultuursector


Welke regelingen zijn er?
Nieuw! Coronaregeling Jeugdfonds Sport en 
Cultuur

• https://jeugdfondssportencultuur.nl/nieuws
/mag-ik-straks-ook-weer-meedoen/

• Alternatief: Stichting Leergeld 
(www.leergeld.nl)

https://jeugdfondssportencultuur.nl/nieuws/mag-ik-straks-ook-weer-meedoen/


Welke regelingen zijn er?
Rabobank Coöperatief Fonds

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/rabobank-
cooperatief-fonds-voor-verenigingen-
stichtingen-en-maatschappelijke-initiatieven/

Let op! Er geldt per bank een andere einddatum
voor de inschrijving. 

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/rabobank-cooperatief-fonds-voor-verenigingen-stichtingen-en-maatschappelijke-initiatieven/


Tip: BOSA-subsidie
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De subsidie is op meer mogelijk dan je denkt: 
https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-
sportaccommodaties/documenten/publicaties/2019/03/19/bijlage-activiteiten-stimulering-
bouw-en-onderhoud-van-sportaccommodaties

Let op! Minimale subsidie EUR 5.000,-! 

Subsidie reguliere investeringen = 20%  (minimaal EUR 25.000,- totale investering)
Subsidie verduurzaming/duurzaamheid = 30% (minimaal EUR 16.667,- totale investering)

Ook gezamenlijke inkoop mogelijk.

https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties/documenten/publicaties/2019/03/19/bijlage-activiteiten-stimulering-bouw-en-onderhoud-van-sportaccommodaties


Casus BOSA-subsidie T.C. Nienoord
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1-minuut opdracht
Wat kan je nog meer doen?
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Deel jouw inzicht in de groepschat. Dit is voor iedereen zichtbaar.

Eventueel kan om een toelichting worden gevraagd.



Wat kan je zelf doen?

1. Afspraken maken met verhuurder (huurkorting/-uitstel)

2. Afspraken schuldeisers (korting/uitstel)

3. Neem contact op met je koepelorganisatie. Welke steunmaatregelen bieden/kennen zij?

4. Contributie blijven incasseren
Leden van verenigingen moeten hun contributie betalen. Zij hebben geen recht op teruggave of compensatie, tenzij de 
statuten anders bepalen. Kijk ook uit met onverplicht contributie kwijt te schelden, dit kan in strijd met de statuten zijn. 
Bron: NOC*NSF. Kan een lid niet betalen 
(Zorg voor een contactpersoon Jeugdfonds Sport en Cultuur, bv. Buurtsportcoach)

5. Vrijwilligersvergoedingen beperken
Een vrijwilligersvergoeding kan alleen aan trainers worden toegekend als er daadwerkelijk 
werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht. Bron: NOC*NSF

6. Stel je locatie ter beschikking (verhuur) aan anderen 
(werken/sporten/scholen), vb. De Kikkers uit Nieuw-Vennep (boksen en ballet)

7. Maak afspraken met sponsors

8. Wees creatief

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


Voorbereiding op de 1,5 meter 
samenleving
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Wat moet er allemaal geregeld worden om veilig te kunnen gaan sporten?

Deel jouw inzicht in de groepschat. Dit is voor iedereen zichtbaar.

Eventueel kan om een toelichting worden gevraagd.



Voorbereiding op de 1,5 meter 
samenleving
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Wat moet er allemaal geregeld worden om veilig te kunnen gaan sporten?
Bijvoorbeeld:
• 1,5 afstand in de kantine
• Contactloos betalen
• Hygiënemaatregelen
• Digitale ALV’s 

Noodwet: 
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35434_tijdelijke_wet_covid_19
meer info: 
https://nocnsf.nl/sportdeelname/onze-diensten/advies-over-organiseren-
algemene-vergadering-tijdens-de-coronacrisis

Welke kosten brengt dit met zich mee?

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35434_tijdelijke_wet_covid_19
https://nocnsf.nl/sportdeelname/onze-diensten/advies-over-organiseren-algemene-vergadering-tijdens-de-coronacrisis


Vind een nieuwe balans
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Vind een nieuwe balans
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• Bereken je huidige tekort
• Heroverweeg grote investeringen of stel deze uit
• Maak 3 grove begrotingen

• Optimistisch (alles wordt weer normaal) 
• Neutraal (we kunnen door maar worden beperkt)
• Pessimistisch (we worden nog een heel jaar ernstig 

beperkt)

• Maak een actieplan per scenario
• Waar kan je op bezuinigen?
• Waar kan je extra inkomsten vandaan halen?
• Moet er een eenmalige bijdrage van leden komen/moet 

de contributie omhoog?

• Deel je prognoses vroegtijdig met je achterban. 
Zij kunnen je helpen.



in de crisis
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Sponsoring



Sponsorbeleid in de crisis
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• Geef aandacht, toon partnership

• Laat de sponsor communiceren



Sponsorwerving in de crisis
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• Sponsoring is een kwestie van gunnen
• Zorg dat de sponsor resultaat ziet
• Maak sponsoring actief
• Geen sponsorbudget, wel advertentiebudget



1-minuut opdracht
Waar vind je nu nog sponsors?
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In welke branches gaat het goed? Waar liggen nog kansen? Deel jouw
inzicht in de groepschat. Dit is voor iedereen zichtbaar.

Eventueel kan om een toelichting worden gevraagd.



Waar vind je nu nog sponsors?
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• Ledenbestand
• Member-get-sponsor
• LinkedIn

• Directe omgeving – Waar gaat het goed?
• Supermarkt
• Tuincentrum/bouwmarkt
• Hardloopwinkel
• Sportviswinkel
• Huiswerkbegeleiding/E-learning
• Zonwering
• Aannemer/schilder/loodgieter
• Slagerij/Bakkerij/Viswinkel
• Verduurzaming
• (elektrische) fietsen

• Leveranciers
• Bekijk de crediteurenadministratie 

(Zet openstaande facturen deels om in 
sponsoring)

• Bekijk het assortiment

• Adverteerders
• Bekijk de brievenbus: folders en lokale 

krant
• Bekijk driehoeksborden/abri’s



Andere benadering
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Leg de verbinding. 

Commercieel: Creëer kansen.
Gunnen: Laat je sponsor een concreet verschil maken



Communicatiekanalen
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Reken op je achterban:
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https://www.sportknow
howxl.nl/nieuws-en-
achtergronden/open-
podium/item/121331/re
ken-op-uw-achterban-
tijdens-deze-crisis

https://www.sportknowhowxl.nl/nieuws-en-achtergronden/open-podium/item/121331/reken-op-uw-achterban-tijdens-deze-crisis


Kansen achterban
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• Donaties

• Voorverkoop / acties
• Crowdfunding
• Club-van-100
• Lenen bij leden



Voorverkoop
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https://www.twelve.eu/sport/helpjeclub/

https://www.twelve.eu/sport/helpjeclub/


Acties 
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https://www.helpjecluppie.nl
https://www.clubheart.nl
https://www.socksupport.nl

https://www.helpjecluppie.nl/
https://www.clubheart.nl/


Crowdfunding
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https://crowdfundingvoorclubs.nl/svzevenhoven/goal/view/help-svz-
door-de-coronacrisis

https://crowdfundingvoorclubs.nl/svzevenhoven/goal/view/help-svz-door-de-coronacrisis


Crowdfunding
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https://crowdfundingvoorclubs/reehorsthal

https://crowdfundingvoorclubs/reehorsthal


Aan de slag! 
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Vraag gratis voorbeeldplan aan op:
https://site.crowdfundingvoorclubs.nl/site/crisis/

https://site.crowdfundingvoorclubs.nl/site/crisis/


Crowdfunding
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Vraag gratis voorbeeldplan aan op:
https://site.crowdfundingvoorclubs.nl/site/crisis/

https://site.crowdfundingvoorclubs.nl/site/crisis/


Lenen bij leden?
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Omdat het moet
Alternatief voor (lastige) financiering bij de bank i.c.m. BMKB-regeling (vaak niet mogelijk 
voor verenigingen) of SWS-garantie

Minder beperkingen
Geen beperkingen, verpanding of zekerheden

Omdat goed past bij een club
Samen mogelijk maken

Rendement leden
Lage spaarrente, hoger rendement op obligatie

Omdat het goedkoper is

Noodkrediet is vaak kostbaar (3 a 4%, met garantie SWS), Meer info vind je via deze link

Interessante kans:
- Combinatie met periodieke gift (besparing al gauw 30%!), Meer info vind je via deze link

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/nieuws/2020/03/15/coronavirus-verruiming-bmkb-regeling-voor-ondernemers-versneld-opengesteld
https://site.obligatieplan.nl/site/overbruggingslening/
https://site.obligatieplan.nl/site/waarom-obligaties-2/


Voorbeeld lenen bij leden

48https://mijn.obligatieplan.nl/konhfc

https://mijn.obligatieplan.nl/konhfc


Club van 100

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive
/inkomstenbelasating/aftrekposten/persoonsgebonden-
aftrek/giften_aan_goede_doelen/periodieke_en_gewone_giften/voorwaarden_aftrek
_periodieke_giften/voorwaarden_periodieke_giften

Voorbeeld:
https://crowdfundingvoorclubs.nl/demo/goal/view/club-van-100

Tip: Periodieke gift
De club van EUR 100,- kost dan netto maar EUR 60,-!. 
Bij Culturele ANBI’s zelfs EUR 50,-!

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/periodieke_en_gewone_giften/voorwaarden_aftrek_periodieke_giften/voorwaarden_periodieke_giften
https://crowdfundingvoorclubs.nl/demo/goal/view/club-van-100
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/anbi_vereniging_sbbi/anbi_vereniging_en_steunstichting_sbbi


Tip: handige websites
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FAQ Rijksoverheid voor Cultuur:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur

Coronachecklist en FAQ NOC*NSF:
https://nocnsf.nl/checklist-coronavirus-
sportverenigingen

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur
https://nocnsf.nl/checklist-coronavirus-sportverenigingen


Tip: Rabo ClubSupport
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https://www.rabo-clubsupport.nl/

Zorg ervoor dat alle actuele adresgegevens en 
e-mailadressen bekend zijn bij de lokale Rabobank. 

Alle verenigingen die Rabo-klant zijn ontvangen 
bericht over de landelijke Rabo ClubSupport Actie; 
Samen vieren we de winst. Aanmelden start medio 
september. Zorg ervoor dat alle leden op jouw 
vereniging stemmen zodat je een mooi bedrag 
verzamelt voor jouw club.

https://www.rabo-clubsupport.nl/


Rabo ClubSupport - Doe je mee?
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Vanwege de coronacrisis is de planning voor dit jaar anders.

Vanaf dinsdag 1 september kunnen clubs zich inschrijven voor Rabo 
ClubSupport. Een mail met een link naar de inschrijfpagina volgt binnen 
enkele weken.

Stemperiode is van 5 tm 25 oktober waarna de uitreiking zal plaatsvinden 
via je lokale bank. Informatie hierover volgt nog.

Rabobank wenst je een fijne en vooral gezonde zomerperiode!
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Evaluatie: wat vond u ervan?
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Rabobank NAAMDit webinar is mede mogelijk gemaakt 
door Rabobank

Vragen of meer info?
sportsupport@nocnsf.nl
06-82488768 (whatsapp)

mailto:sportsupport@nocnsf.nl

