
17 augustus 2020 

 

Update protocol Verantwoord Sporten en nieuwe steunregelingen voor 
sportverenigingen 
 

Beste sportverenigingen,  
 
Wij willen jullie graag op de hoogte brengen van de ontwikkelingen rondom het vernieuwde protocol 
Verantwoord Sporten en de nieuwe steunregelingen. 
 

1) Wijziging in het protocol Verantwoordwoord Sporten  
 
Allereerst willen wij de belangrijkste wijziging in het protocol Verantwoord Sporten mededelen;  
 
Voor alle eet- en drinkgelegenheden zoals sportkantines, clubhuizen en hun terrassen, geldt bovendien 
altijd:  
o reserveren; 
o gezondheid verifiëren; 
o placeren; 
o bezoekers vragen hun contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen  
met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering 
van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.  
 
Het gaat daarbij om: 
           o volledige naam; 
           o datum, aankomsttijd en placering van het bezoek; 
           o e-mailadres; 
           o telefoonnummer; 
           o toestemming. 
Deze gegevens mogen uitsluitend verwerkt en bewaard worden voor de uitvoering van een eventueel 
bron- en contactonderzoek door de GGD, uitsluitend door 
de regionale GGD worden opgevraagd en maximaal14 dagen bewaren en daarna vernietigen door de 
exploitant. 
 
Wij begrijpen dat het voor een vrijwilligersorganisatie veel gevraagd is aan de bovenstaande criteria te 
voldoen. Echter is het wel van belang om deze wijziging in te gaan passen binnen de vereniging gezien  
de verantwoordelijkheidsplicht wat betreft de veiligheid over de eigen leden.  
 

2) Steunregelingen voor amateursportorganisaties  
 
TASO-regeling 
De tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO)*. Deze regeling is bedoeld voor 
amateursportorganisaties – zonder winstoogmerk- die ten minste 20% van hun omzet zijn verloren, als 
gevolg van de maatregelen tegen COVID-19. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van uw 
doorlopende lasten in de periode waarin u ten minste 20% minder omzet had. U kunt voor 2 perioden 
subsidie aanvragen: 1 maart tot en met 31 mei 2020 en 1 juni tot en met 31 augustus 2020.  
 
* Aangezien de vorige steunmaatregel (TOGS-regeling) voor veel sportverenigingen niet toegankelijk was is 
de TASO-regeling in het leven geroepen. Hierdoor komen een stuk meer sportverenigingen in aanmerking 
voor deze steunmaatregel.  
 
https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19 
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TVS-regeling PURMEREND 
De tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS). Wij gaan per 15 september vanuit Spurd de 
TVS-regeling aanvragen om onze huurders te kunnen compenseren voor de maanden 1 maart t/m 1 juni. 
De sportverenigingen zijn eerder vanaf 13 maart t/m 1 juni door Spurd gecompenseerd. Door de TVS-
regeling worden de dagen 1 maart t/m 12 maart ook nog gecrediteerd door Spurd. Per sportvereniging 
ontvangen jullie voor 15 september een verklaring vanuit Spurd.   
 
https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-verhuurders-sportaccommodaties-covid-19 
 
 
TVS-regeling BEEMSTER 
De tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS). Voor de meeste sportverenigingen uit de 
Beemster geldt dat ze velden of sporthallen huren bij de gemeente Beemster of een andere verhuurder. 
Het is aan de vereniging om afspraken te maken met de betreffende verhuurder, aangezien de verhuurder 
alleen de TVS-regeling kan aanvragen voor de compensatie van 1 maart t/m 1 juni. De huurders bij de 
gemeente Beemster kunnen terecht bij Ferdy Wever, accounthouder vastgoed gemeente Purmerend; 
F.Wever@purmerend.nl.                
 
Wij gaan per 15 september vanuit Spurd de TVS-regeling aanvragen om onze huurders te kunnen 
compenseren voor de maanden 1 maart t/m 1 juni. De sportverenigingen, uit de Beemster, die hebben 
gehuurd bij Spurd worden gecompenseerd voor de maanden 1 maart t/m 1 juni. Voor de betreffende 
sportverenigingen ontvangen voor 15 september een verklaring vanuit Spurd.   
 
Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunnen jullie uiteraard contact 
met ons opnemen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Yoran Kluvers & Brian Melis  
0634273182 & 0681845395 
Verenigingsadviseur 

 
 
 
 
 

Aanwezig: maandag t/m vrijdag 
  
www.spurd.nl.   
Telefoon vast: (0299) 418 143   Mobiele telefoon: 06-34273182 
 

https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-verhuurders-sportaccommodaties-covid-19
mailto:F.Wever@purmerend.nl
http://www.spurd.nl/

