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Kenmerk: VSG/2020/AJ/re-U20113 

Onderwerp: TASO-regeling voor sportvereniging gepubliceerd 

Contactpersonen: André de Jeu  

 

 

Geacht college e.a., 

 

Vandaag (10 juli) is de beleidsregel van de Minister voor Medische Zorg van 30 juni 

2020 tot tegemoetkoming in de schade geleden door amateursportorganisaties door de 

maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19 (Beleidsregel 

tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19) in de Staatscourant 

gepubliceerd. Deze zogeheten TASO-regeling vindt u via deze link: 

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-36574.html. Er is een bedrag van 

19,5 miljoen euro beschikbaar. 

 

Samengevat komt de TASO-regeling hierop neer: 

 De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een 

amateursportorganisatie die ten minste 20% aan omzetverlies heeft geleden als 

gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van 

COVID-19; 

 Een amateursportorganisatie komt slechts eenmaal in aanmerking voor een 

tegemoetkoming op grond van onderhavige beleidsregel; 

 De minister beslist afwijzend op een aanvraag indien de aanvrager reeds een 

tegemoetkoming voor doorlopende lasten ontvangt op grond van de 

Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19. 
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De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager in de 

periode 1 maart tot 1 juni van dit jaar en bedraagt: bij € 1.500,- (bij € 501,- t/m € 

1.500,- doorlopende lasten) € 2.500,- (bij € 1.501,- t/m € 2.500,- doorlopende lasten) en 

€ 3.500,- (bij € 2.501,- t/m € 3.999,- doorlopende lasten). 

 

Beoogde rol van de gemeente bij de TASO-regeling 

 

Verenigingen zullen ook via andere kanalen op de hoogte worden gebracht. De rol voor 

gemeenten in deze is beperkt tot het eventueel informeren van de sportverenigingen 

over de regeling. Wij wijzen er op dat het belangrijk is dat bij deze doorlopende lasten 

geen huurlasten zitten en dat de vereniging geen gebruik mag hebben gemaakt van de 

TOGS-regeling.  

 

Huurcompensatie regeling 

 

De huurlasten van verenigingen (inclusief zwembaden en lokale uitvoeringsorganisaties 

i.c. sportbedrijven) in de periode van 1 maart tot 1 juni worden gecompenseerd via de 

gemeenten. Zoals eerder aangegeven zijn wij als Vereniging Sport en Gemeenten met 

VWS in gesprek over de precieze vormgeving van de huurcompensatie regeling. 

Hierbij staat centraal dat het voor de gemeenten een eenvoudige regeling wordt, 

ondanks de zeer grote diversiteit aan lokale situaties. Samen met het Ministerie hopen 

wij u nog voor 1 augustus te kunnen informeren over de voorwaarden van de regeling 

en de verdere planning. Uitgangspunt daarbij is ook dat u voldoende tijd heeft om de 

aanvraag voor te bereiden en in te dienen. 

 

Brief NOC*NSF 

 

Deze week ontvingen wij een brief (zie bijlage onderaan deze brief) van Gerard 

Dielessen - de Algemeen Directeur van NOC*NSF - over de verruiming van de 

COVID-19 maatregelen voor Sport en dan met name de mogelijkheden voor 

openstelling van de binnen- en buitensportaccommodaties. Hij wijst daarbij op de 

praktische vraagstukken die zich met name bij het “openen” van de 

binnensportaccommodaties voordoen en gelukkig in veel gevallen in samenspraak 

worden opgelost.  

Ook wij hebben de nodige vragen gekregen en dan met name over ventilatie. Wij gaan 

ervan uit dat ventilatie van binnensportaccommodaties met name ook bij het opstarten 



 

van binnensportcompetities en de planning daarvan in het najaar nog de nodige vragen 

zal oproepen. Wij zouden u derhalve willen vragen ons op de hoogte te houden van 

goede voorbeelden van mogelijke oplossingen. Wij kunnen deze dan aan ons COVID-

19 dossier op onze website toevoegen.  

 

Informatie 

 

Mocht u vragen hebben over deze brief en/of andere vragen laat ons dat dan weten via 

info@sportengemeenten.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden. 

Mocht er aanleiding zijn om u nader te informeren over eventuele aanvullende 

maatregelen of relevante voorbeelden, dan zullen wij u via deze weg daarvan op de 

hoogte houden. 

Voor actuele informatie en een uitgebreide Q&A over sport- en beweegactiviteiten in 

relatie tot COVID-19 verwijzen wij u naar onze website www.sportengemeenten.nl.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

André de Jeu 

Directeur Vereniging Sport en Gemeenten  

  

 

 

Bijlage: Brief NOC*NSF 
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