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Inleiding 

Onze vaste contactmomenten zoals de jaarvergadering en bijeenkomsten hebben wij 

noodgedwongen anders vormgegeven. Ook de nieuwjaarsreceptie moest worden 

overgeslagen. Wij vinden het jammer dat al deze momenten, waar in de persoonlijke 

sfeer wordt bijgepraat, aan ons zijn voorbijgegaan. De coronacrisis heeft voor de 

sportverenigingen nog steeds een enorme impact, niet alleen financieel maar zeker ook 

sociaal. Via onze portefeuillehouders proberen wij zoveel mogelijk met u contact te 

houden. Maar als bestuur voelen wij ook de noodzaak om u via deze nieuwsbrief te 

informeren over een aantal zaken die iedereen aangaat. Laten we het Corona-tijdperk 

met elkaar tot een goed einde brengen en zorgen dat we er weer sterker uitkomen. 

 

1. Coronabeleid 

Op dit moment is het nog niet duidelijk hoelang de RIVM-richtlijnen van kracht blijven. 

Zowel landelijk als lokaal zijn er vele compensatie afspraken getroffen om deels de 

gederfde inkomsten te beperken. Spurd geeft hier uitvoering aan.  

Wel krijgen we meldingen van verenigingen dat het aantal leden terugloopt.  

Maar tegelijkertijd is toch de verwachting dat dit weer op zal lopen op het moment dat 

de sport op de oude manier kan worden hervat. Mocht u als vereniging vragen hebben 

over de compensatiemaatregelen neem dan contact op met Spurd (Brian Melis,  

06 – 81 84 53 95, brian.melis@spurd.nl) of uw Sportraad contactpersoon.  

Op de website van NOC*NSF staat per regeling een checklist met de voorwaarden 

waaraan een club moet voldoen om voor een bepaalde regeling in aanmerking te komen. 

Daarnaast staat ook vermeld bij welke instantie een aanvraag kan worden ingediend.  

Zie https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport/compensatie-sportverenigingen 

 

2. Award 

Omdat door de corona maatregelen veel wedstrijdsporten noodgedwongen stil zijn 

komen te liggen, is er besloten dat er voorlopig niet genomineerd kan worden.  

Zodra de wedstrijdsporters uit Purmerend weer mogen sporten zal de Sportraad de 

herstart van het nomineren via de verenigingen, media en de site bekend maken.  

Kijk voor meer informatie op: https://www.sportraadpurmerend.nl/sportaward/ 

 

3. Project toegankelijkheid  

Recent is er door Spurd een project gestart om voor mensen met een fysieke beperking 

de toegankelijkheid en het gebruik van sportaccommodaties te verbeteren. Hiermee 

wordt uitvoering gegeven aan wettelijke voorschriften en is een van de speerpunten van 

de Sportraad. De Sportraad participeert in dit project. 

 

4. Reclame langs de sportvelden 

Na jaren van overleg is er een belangrijke stap gemaakt in het reclamebeleid voor 

buitensportverenigingen. Ons is toegezegd dat de gemeente nu op korte termijn de 

regels duidelijk maakt die zij stelt aan de naar buiten gerichte reclame rondom de 

sportcomplexen. Zeker in de huidige periode zijn deze extra inkomsten bijzonder 

welkom. 
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5. Open sportparken 

De afgelopen jaren is gebleken dat vooral bij de accommodaties van voetbalverenigingen 

jongeren zich in allerlei bochten wringen om de velden te bereiken. Met enkele gevolgen 

van dien, zoals geforceerde hekwerken, stuk gemaakte netten, beschadigde 

reclameborden en achtergelaten afval. Recentelijk heeft Spurd overleg gevoerd met een 

aantal voetbalverenigingen om de voor- en tegenargumenten in kaart te brengen om te 

komen tot open sportparken. De bedoeling is in mei te starten met een pilot. 

 

6. Bestuurdersaansprakelijkheid, aanpassing wetgeving  

Per 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in 

werking. In de nieuwe wet is het pijnpunt de hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders. 

De wet wil dat bestuur en besluitvorming binnen de vereniging goed is omschreven en 

vastgelegd. Dat geldt bijvoorbeeld voor besluiten over uitgaven.  

Er gelden nieuwe regels die moeten voorkomen dat bestuursleden in een situatie van 

belangenverstrengeling terecht komen. Als er een persoonlijk belang is, mag betrokken 

bestuurslid niet meebeslissen. Nadat je als bestuur alles hebt besproken en vastgesteld 

moet dit ook in de statuten komen. Daarin moet de vereniging aangeven hoe 

besluitvorming in een dergelijk geval is geregeld. Om financiële malversaties tegen te 

gaan, dient ook de besluitvorming over uitgaven te zijn vastgelegd. 

 

Na 1 juli 2021 dien je dus als bestuurslid juist en correct te handelen conform de wet. 

Doe je dat niet dan ben je hoofdelijk aansprakelijk. Problemen kunnen ontstaan nadat je 

geen “goed bestuur’ pleegt. Dat impliceert dat je een aantal zaken rondom financiën, 

aankopen, uitgaven, stemmingen, tegenstrijdig belang etc. goed moet gaan bespreken, 

regelen en vastleggen.  

 

Inmiddels bieden een aantal bonden, tegen betaling, diensten aan om een check uit te 

voeren en eventueel advies te geven. Als Sportraad zijn wij met een lokaal 

advocaten/notarissen bureau in gesprek om te kijken of deze diensten tegen 

gereduceerd tarief aan de verenigingen kan worden aangeboden. Wij informeren u zodra 

dit kan. Voor meer informatie over de wet zelf verwijzen we naar: https://wbtr.nl 

 

7. Aandachtspunten sportparagraaf verkiezingen 2021  

De gemeenten Beemster en Purmerend hebben besloten om per 1 januari 2022 

bestuurlijk te fuseren. De herindelingsverkiezingen staan gepland voor november. 

In december hebben wij onze aandachtspunten voor de komende lokale verkiezingen 

aan de facties van de politieke partijen gestuurd. Deze aandachtspunten dienen voor de 

Sportraad als kompas voor het sportbeleid de komende jaren. De fracties gebruiken dit 

bij het samenstellen van hun verkiezingsprogramma. Als Sportraad zijn we al heel lang 

van mening dat sport geen doel is maar een middel. Een middel om tot een vitale en 

gezonde samenleving te komen en om bewegingsarmoede en eenzaamheid te 

voorkomen. Zie onze aanbevelingen 

https://www.sportraadpurmerend.nl/category/beleideninformatie/ 

 

8. Uw contactpersoon bij de Sportraad 

Kijk op onze site: https://www.sportraadpurmerend.nl/verenigingen/ 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Sportraad Purmerend 

 

info@sportraadpurmerend.nl  
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