
 
 
 
 
 

 
CORONA UPDATE: 
15 JANUARI 2021 

Corona	-	Covid-19,	Nieuws	
 
Beste sportaanbieder, 
 

Hierbij willen we u informeren over de steunmaatregelen waar uw organisatie mogelijk 
gebruik van kan maken. De TASO-Q4 en TVS-Q4 zijn onderdeel van het steunpakket sport en 
de TVL Q1 en NOW 4.0 zijn algemene compensatieregelingen. Ons advies is om per regeling 
na te gaan of jullie hiervoor in aanmerking komen.  

TASO-Q4 (Tegemoetkoming Amateursportorganisaties) 

Voor amateursportorganisaties zonder winstoogmerk die minimaal 10% omzet verlies hebben 
gehad in het vierde kwartaal van 2020 en financiële schade hebben geleden van ten minste 
€ 1.500. 

Let op: de TASO kan niet worden aangevraagd i.c.m. de TVL. Als een organisatie beide 
regelingen kan aanvragen, dan wordt geadviseerd om de TVL aan te vragen. Mocht later 
blijken dat de TASO interessanter is, dan kan op dat moment de TVL-aanvraag alsnog 
worden ingetrokken. 

• Aanvraagperiode: 19 februari t/m 5 april 2021  
• Tegemoetkomingsperiode: oktober t/m december 2020  
• Meer informatie: Klik hier om naar de website te gaan van DUS-I.  
• Volledige regeling: Klik hier om alle voorwaarden van deze regeling te bekijken. 

 
TVS-Q4 (Tegemoetkoming Verhuurders Sportorganisaties) 
Voor verhuurders van sportaccommodaties met als doel hen te stimuleren (een deel van) de 
huur aan sportaanbieders kwijt te schelden.  
Let op: als u de accommodatie huurt van Spurd dan dienen wij de aanvraag in. U ontvangt 
dan binnenkort van ons een creditfactuur. Als u niet bij Spurd huurt, neem dan contact op 
met de verhuurder van uw accommodatie over de regeling. 

• Aanvraagperiode: 9 maart t/m 3 mei 2021  
• Tegemoetkomingsperiode: oktober t/m december 2020  
• Meer informatie: Klik hier om naar de website te gaan van DUS-I.  
• Volledige regeling: Klik hier om alle voorwaarden van deze regeling te bekijken. 

 
TVL Q1 (Tegemoetkoming Vaste Lasten) 
Voor sportorganisaties met een (verwacht) omzetverlies van minimaal 30% in het eerste 
kwartaal van 2021. 

• Aanvraagperiode: 15 februari t/m 30 april 2021  
• Tegemoetkomingsperiode: januari t/m maart 2021  
• Meer informatie: Klik hier om naar de website te gaan van RVO  
• Volledige regeling: Klik hier om alle voorwaarden van deze regeling te bekijken. 

 
 



 
NOW 4.0 (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) 
Voor sportaanbieders met doorlopende loonkosten (bv. trainers, verenigingsmanager of 
administratief personeel).  

• Aanvraagperiode: 15 februari t/m 14 maart 2021  
• Tegemoetkomingsperiode: januari t/m maart 2021  
• Meer informatie: Klik hier om naar de website te gaan van het UWV.  
• Volledige regeling: Klik hier om alle voorwaarden van deze regeling te bekijken. 

 
Mocht u als vereniging er niet uitkomen, dan horen wij het graag zodat wij u hierbij kunnen 
helpen. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Brian Melis 

Verenigingsadviseur 

b.melis@spurd.nl 

06 – 81 84 53 95 
 


