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lmpact coronacrisis op Leiderdorpse sportverenigingen

Geacht sportveren igingsbestu u r,

Om te beginnen hopen we dat u, uw familie en naasten en de leden van uw
vereniging gezond zijn. Het zijn uitzonderlijke tijden waarbij het coronavirus het
dagelijks leven - en de vrijheden die wij daarbij vanzelfsprekend vonden - in zijn
greep heeft. De maatregelen die het kabinet sinds 15 maart 2020 heeft getroffen ter
bestrijding van het coronavirus hebben een grote impact op de samenleving en zo

ook op uw sportvereniging en leden. We hebben veel begrip voor de lastige situatie
waarin u zich mogelijk bevindt en de verantwoordelijkheid die u als bestuur neemt
in deze onzekere periode. Er is nog veel onduidelijk en ontwikkelingen en besluiten
volgen elkaar in een hoog tempo op.

Oproep: ieder neemt - zover mogelijk - zijn verantwoordelijkheid
De gemeente Leíderdorp staat voor vragen en dilemma's en ontvangt vanuit
uiteenlopende hoeken van de samenleving verzoeken om ondersteuning. We staan
pas aan het begin van deze situatie en we weten nog niet of en hoe we hierin
tegemoet kunnen komen. Dat dit de gemeentelijke begroting en daarmee indirect al

onze inwoners gaat raken is duidelijk. We willen u daarom oproepen om, zo lang dit
financieel mogelijk is, zo veel mogelijk betalingen voort te zetten en dat ook te
vragen van uw leden. Het stopzetten van betalingen schuift het probleem door naar
andere partijen.
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Mook gebruik van voorliggende voorzieningen
We roepen u met klem op gebruik om - voor zover dat mogelijk is - gebruik te
maken van de steunmogelijkheden die inmiddels zijn afgekondigd door de

Rijksoverheid en andere partijen:
1. Diverse banken bieden de mogelijkheid voor sportverenigingen om de

aflossingen voor een periode van zes maanden uit te stellent, neem hiervoor
contact op met uw eigen bank;

2. Het noodloket is - naast openstelling voor ondernemers - onder voorwaarden

ook opengesteld voor sportverenigingen en -stichtingen voor een eenmalige

tegemoetkoming van € 4.000,- euro2. Aanvragen kan via de website Rijksdienst

voor Ondernemend Nederland3.

3. NOC*NSF gaat bonden en verenigingen die vanwege het coronavirus in

financiêle problemen komen, via een fonds helpeno, het fonds is vooral bedoeld

voor de breedtesport.
Deze steunmogelijkheden worden mogelijk verder aangevuld. Houdt hiervoor de

informatiekanalen van de Rijksoverheid, de Vereniging Sport en Gemeente en uw

sportbond in de gaten.

Keuzes binnen financiële grenzen

Bovenstaande steunmogelijkheden zijn voorliggend én een voorwaarde om in
aanmerking te kunnen komen voor eventuele lokale ondersteuning door de

gemeente Leiderdorp" De gemeente Leiderdorp weegt vragen om financiële

ondersteuning vanuit allerlei sectoren in de samenleving af en moet keuzes maken

wie * in een breder perspectief, in onderling verband en binnen de financiële
mogelijkheden - te helpen. We kunnen hierover op dit moment helaas nog geen

toezeggingen doen.

ln beeld brengen van situotie
Om exacter in beeld te krijgen wat de feitelijke situatie onder de Leiderdorpse

sportverenigingen is, vragen we u om de vragenlijsts over de impact van de

coronamaatregelen in te vullen die op woensdag 1 april 2020 door het Mulier
lnstituut aan u is verstuurd. De informatie die we hieruit vergaren vormt -
waarschijnlijk aangevuld door informatie die we op een later moment uit contact
met u verzamelen - input voor de afweging van eventuele lokale ondersteuning.

Lokaal sportakkoord
Via de e-mail wordt contact met u opgenomen over de gevolgen van de

maatregelen op het proces van het lokale sportakkoord.

Vervolg
We begrijpen dat iedereen behoefte heeft aan duidelijkheid en (financiéle) steun.

We kunnen dat op dit moment (nog) niet bieden. We verwachten begin mei met u
in contact te treden om eventueel aanvullende informatie te verzamelen en om u

mee te nemen in onze vervolgstappen. Trek bij acute nood eerder bij ons aan de bel.

Dit kan bij Anoek Aertssen via a.aertssen@leiderdorp.nl.

t https://sws.nllnl
af lossinssverpl ichtingen/
2 https://www.riiksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-
onderwerp/financiele-regelingen/tegemoetkoming-ondernemers-getroffen-sectoren-togs
3 https://www.rvo.nllsubsidie-en-financieringswiizer/teeemoetkoming-schade-covid-19
a https://nocnsf.nl/nocnsf-zet-4-a-5-milioen-opzii-voor-coronanoodfonds-sportt Dere uragenlijst vervangt op dit moment de verenigingsmonitor die u begin maart 2020 heeft

ontvangen, deze verenigingsmonitor wordt op een later moment van dit jaar hervat.
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We vertrouwen erop dat we samen deze periode doorkomen. We kijken uit naar de
dag dat de velden en sportaccommodaties weer gevuld zijn. Blijf gezond en let op
elkaar!

Hoogachtend,
burgemeester en
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