
 

 

Maarsbergen, 7 mei 2021 

 

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.  

Bekijk ook de tool voor financiële regelingen van NOC*NSF via deze link.  

Regeling Periode Omschrijving Extra informatie  Aanvragen Loket 

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

Specifiek voor verenigingen in 
liquiditeitsproblemen. 

Open SWS 

TVL Q1 
2021 

1 januari t/m 31 
maart 

Opvolger TVL 1, gericht op zelfde groep 
ondernemers. Minimale omzetdaling 30%, 
minimale vaste lasten €1.500.  

Aangekondigde aanpassingen op 
21 januari worden later verwerkt.  

Geopend t/m 18 
mei  

RVO 

NOW-3.3 April t/m juni  Opvolger NOW 1&2. De NOW-regeling is bedoeld 
voor werkgevers die door het coronavirus te 
maken hebben met een omzetverlies van 
minimaal 20%. 

De NOW3-steun heeft vanaf 1 
januari tot 1 juli een 
vergoedingspercentage van 
maximaal 85% van de loonsom.  

Geopend van 6 
mei t/m 30 juni 
2021 

UWV 

      

TVS Q1 
2021 

1 januari t/m 31 
maart 

Voor verhuurders van sportaccommodaties die 
(een deel van) de huursom over Q1 2021 hebben 
kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. 

De tegemoetkoming wordt 
aangevraagd door de verhuurders. 

Geopend van 17 
mei t/m 12 juni 

DUS-I 

TASO Q1 
2021 

1 januari t/m 31 
maart 

Amateursportorganisaties die ten minste 10% 
omzetverlies hebben geleden in Q1 2021 en een 
financiële schade van ten minste €1.500.  

De hoogte van de tegemoetkoming 
hangt af van o.a. de doorlopende 
lasten en personeelskosten. 

Geopend van 17 
mei t/m 12 juni  

DUS-I 

TVL Q2 
2021 

1 april t/m 30 juni  Zie TVL Q1 2021. Wijzigingen o.a.: 
Subsidiepercentage verhoogd naar 100%.  

Zie TVL Q1 2021 Geopend vanaf 2e 
helft mei.  

RVO 

TVS Q2 
2021 

1 april t/m 30 juni Voor verhuurders van sportaccommodaties die 
(een deel van) de huursom over Q2 2021 hebben 
kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. 

De tegemoetkoming wordt 
aangevraagd door de verhuurders. 

Geopend van 26 
juli t/m 20 
september 

DUS-I 

TASO Q2 
2021 

1 april t/m 30 juni Amateursportorganisaties die ten minste 10% 
omzetverlies hebben geleden in Q2 2021 en een 
financiële schade van ten minste €1.500.  

De hoogte van de tegemoetkoming 
hangt af van o.a. de doorlopende 
lasten en personeelskosten. 

Geopend van 26 
juli t/m 20 
september  

DUS-I 

https://ptd.digitaal-magazine.nl/coronavirusensportcompensatiesportverenigingen/pag1
https://sws.nl/borgstelling-noodkrediet-aanvragen/direct-aanvragen/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl
https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/vijfde-aanvraagperiode-now/index.aspx
https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-verhuurders-sportaccommodaties-covid-19
https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl
https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-verhuurders-sportaccommodaties-covid-19
https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19

