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 In hoeverre worden sportverenigingen in Leiderdorp door de gemeente (financieel) tegemoet 
gekomen in verband met  verminderde inkomsten als gevolg van corona?

De beleidslijn met betrekking tot financiële steun aan sportverenigingen die last hebben van verminderde
inkomsten als gevolg van corona is als volgt:

1. Iedereen neemt – zover mogelijk – zijn verantwoordelijkheid. Met andere woorden: zet, zo lang dit
    financieel mogelijk is, zo veel mogelijk betalingen voort;
2. Teer in op uw eigen vermogen;
3. Maak gebruik van voorliggende steunmogelijkheden;
4. Trek bij acute financiële nood aan de bel.

Vooralsnog heeft deze beleidslijn ervoor gezorgd dat de gemeente Leiderdorp nog geen financiële
tegemoetkomingen heeft moeten doen, dan wel concrete verzoeken daartoe heeft mogen ontvangen.

Er is één buitensportvereniging geweest die aan de bel heeft getrokken (eind maart) omdat zij op de
lange termijn dachten te voorzien niet meer aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen.
Na (gezamenlijke) beoordeling van hun financiële huishouding is geconcludeerd dat een financiële
tegemoetkoming (vooralsnog) niet nodig is. Er is geen sprake van acute financiële nood bij deze
vereniging.

 In hoeverre worden leden door sprotverenigingen gecompenseerd voor het feit dat ze nauwelijks 
kunnen trainen en wedstrijden spelen? Is / wordt daar rekening mee gehouden ingeval gemeente 
Leiderdorp sportverenigingen (financieel) tegemoet komt?

Leden van sportverenigingen worden door de gemeente Leiderdorp zelf niet gecompenseerd. Ons beeld
is dat sportverenigingen waar mogelijk hun leden wel zelf “compensatie” aanbieden. Waar mogelijk in de
vorm van bijv. een tijdelijk alternatief sportaanbod, welke past binnen de landelijke coronaregels (voor
sport) of de mogelijkheid om sport in te halen als het weer kan. Zo past elke vereniging maatwerk toe.



Ons beeld is ook dat er verenigingen zijn die geen alternatief aanbod kunnen of willen bieden vanwege de
aard van de sport of omdat het bieden van een alternatief aanbod niet rendabel is (gesloten blijven is
goedkoper).

Onze indruk is verder dat sportverenigingen hun leden vragen om de contributie te blijven betalen ook al
kunnen de leden niet of alleen aangepast/anders sporten, lid te blijven, loyaliteit te tonen (ook
financieel). Om samen door de coronaperiode te komen, de club voort te laten bestaan.


