
 

 

Maarsbergen, 24 november 2020 

Disclaimer: voor intern gebruik KBN. Hier zijn geen rechten aan te ontlenen. Neem voor de exacte voorwaarden en eisen per maatregel op met de desbetreffende instantie.  

Regeling Periode Omschrijving Extra informatie  Aanvragen Loket 
TVS Maart, april, mei ‘20 Bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties die 

(een deel van) de huursom in de periode van 1 maart tot 1 
juni 2020 hebben kwijtgescholden aan 
amateursportorganisaties.  

Amateursportorganisaties profiteren, 
maar het is de verhuurder die moet 
aanvragen (en tegelijkertijd de huur 
kwijt schelden) 

Gesloten DUS-I 

TASO Maart t/m mei ‘20 
& 
Juni t/m augustus ‘20 

Bedoeld voor amateursport-organisaties die ten minste 20% 
van hun omzet zijn verloren als gevolg van de maatregelen 
tegen COVID-19. 

De regeling is exclusief voor 
Amateursportorganisaties en kan worden aangevraagd 
voor 2 perioden (1 maart t/m 31 mei en 1 juni t/m 31 
augustus) 

Gesloten DUS-I 

TVL-1 Juni t/m september ‘20 Bedoeld voor bedrijven met minder dan 250 medewerkers 
die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de 
coronacrisis. Het is gebaseerd op het totale omzetverlies en 
het deel van de vaste lasten dat een bedrijf daarmee betaalt. 

Ook door verenigingen aan te vragen die 
aan de eisen voldoen 

Gesloten RVO 

TOZO-3 Oktober ’20 t/m 1 
april ‘21 

uitkering voor ZZP'ers die qua inkomen 
onder bijstandsniveau komen. 

Sinds 1 juni wordt partnerinkomens-
toets uitgevoerd, vermogenstoets 
vooralsnog uitgesteld. 

Open (tot 1 
april 2021) 

Gemeente 

SWS Vanaf maart ‘20 Borgstelling noodkrediet voor verenigingen 
via Stichting Waarborgfonds Sport 

Specifiek voor verenigingen in 
liquiditeitsproblemen. 

Open SWS 

NOW-3 Oktober ’20 t/m 
mei ‘21 

Opvolger NOW 1&2. De NOW-regeling is 
bedoeld voor werkgevers die door het 
coronavirus te maken hebben met een 
omzetverlies van minimaal 20%. 

Vanaf 1-1-21 geldt 30% omzetdaling. 
Subsidiabele loonsom wordt 
stapsgewijs afgebouwd. 

Open (tot 13 
december 
2020) 

UWV 

TVL Q4 2020 1 oktober t/m 31 
december 

Vanwege de aangescherpte 
coronamaatregelen is de TVL aangepast in 
het 4e kwartaal van 2020.  

Subsidie voor vaste lasten, wordt 
berekend naar omzetverlies en vaste 
lasten.  

Open vanaf 
25 november 

RVO 

Sportpakket 
2 

Oktober t/m 
december ‘20 

Opvolger van TASO en TVS, gericht op het 
ondersteunen van getroffen verenigingen en 
in aanvulling op de reguliere 
steunmaatregelen.  

Op basis van het Mulieronderzoek en 
overleg met de sector. Specificaties nog 
niet bekend 

Nog niet 
open 

n.t.b. 

TVL Q1 2021 1 januari t/m 31 
maart ‘21 

Opvolger TVL 1, gericht op zelfde groep 
ondernemers. Minimale omzetdaling 30%, 
minimale vaste lasten €3.000.  

Na 1 januari wordt de regeling 
geleidelijk afgebouwd, grens voor 
omzetdaling gaat dan omhoog. 

Nog niet 
open 

RVO 

TVL Q2 2021 1 april t/m 30 juni 
‘21 

Zie TVL Q1 2021  Zie TVL Q1 2021 Nog niet 
open 

RVO 

https://co.formulierdus-i.nl/tvs/
https://co.formulierdus-i.nl/taso/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl
https://krijgiktozo.nl/
https://sws.nl/borgstelling-noodkrediet-aanvragen/direct-aanvragen/
https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/?friendlyurl=%2Fnow
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl

