
 

 
 

M E M O  
  

 

Aan : Gemeenteraad 

Van : Burgemeester en wethouders 

Datum : 28 april 2020 

Onderwerp : Ondersteuning sportverenigingen n.a.v. corona 

Bijlagen : - 

 

 

Inleiding en aanleiding 

De coronacrisis raakt ook de sportverenigingen van Beemster. Niet alleen op sportief 

gebied, maar ook financieel. Inkomsten uit horeca en evenementen zijn weggevallen. Ook is 

er zorg over de effecten na deze crisis; Welke invloed heeft deze crisis op de vitaliteit van 

sportverenigingen? Welke nieuwe kansen brengt het? Wat in ieder geval wel duidelijk is, is 

dat de kosten voor huur, trainers, etc. over het algemeen doorlopen.  

 

Hierin staan we als Beemster niet alleen. Deze signalen zijn er ook in de regio als ook 

landelijk. Niet voor niets heeft het ministerie van Economische Zaken aangekondigd het 

noodloket, dat is ingericht voor kleine ondernemers en ZZP’ers, ook open te stellen voor 

sportverenigingen en stichtingen. Via dit noodloket kan een eerste steunbedrag van € 4.000 

worden aangevraagd. 

Ook het NOC*NSF heeft een bedrag van € 4 á 5 miljoen vrijgemaakt om de sport te 

ondersteunen. Van de laatste maatregel wordt nog een nadere uitwerking verwacht.  

Verschillende instanties zoals energiemaatschappijen, banken e.d. denken mee over hoe de 

verenigingen geholpen kunnen worden, om tijdelijk voor verenigingen lucht te creëren. 

 

De Sportraad Purmerend en de stichting Beemster Gemeenschap hebben in afstemming 

met de in Beemster actieve sportverenigingen een eerste inventarisatie gemaakt van de 

problemen. Geen van de verenigingen geeft aan in acute financiële problemen te zitten. Een 

aantal verwacht dit wel te krijgen bij het aanhouden van de coronamaatregelen. Hieronder 

een kort overzicht – op aflopende urgentie - van de situatie bij de Beemster 

sportverenigingen.  

 

 
 

Verenigingen Beemster Huursituatie Aaanvraag noodmaatregel Opmerkingen

WBSV huren extern en van gemeente TOGZ aangevraagd Verwachten fors verlies

SV Beemster huren extern en van gemeente TOGZ aangevraagd gering verlies als alles moet 

worden betaald

Hercules Beemster huren extern TOGZ aangevraagd, NOW wordt 

bekeken

mogelijk financieel probleem als 

situatie langer duurt

ZOB huren extern en van gemeente TOGZ aangevraagd, NOW wordt 

ingediend

Missen grote omzet 

sixentoernooi

BEVOK Huren Kloek en buurthuis Kijkt naar TOGZ

Tefeltennisver. TTV Beemster huren extern (buurthuis Zuid-Oost)

Dynamic Tennis in de Kloek huren extern (Kloek)

F.C. Tornado zaalvoetbal huren extern (Kloek en via KNVB)

Jeu de Boules Touché huren extern en van gemeente

LTC Beem-Star Eigen pand

Beemster Badminton huren extern (Beemsterhal)

Dam- en schaakver. Aris de Heer huren extern (Beemster Eetkamer)

IJsclub Bamestra huren extern en van gemeente

Ving Tsun huren extern



Problemen die zijn gesignaleerd zijn het wegvallen van kantineomzet en inkomsten van 

evenementen. Vooralsnog zijn er nog geen opzeggingen of opschortingen van 

contributiebetalingen gemeld. De betalingsverplichtingen lopen echter wel door. Om te 

voorkomen dat er problemen gaan ontstaan gaan we de volgende acties inzetten. Spurd 

wordt gevraagd deze acties uit te voeren, omdat zij dit ook voor Purmerend doen. Hiermee 

kijken we ook alvast vooruit naar de harmonisatie. 

 

Er komt een werkgroep, samengesteld uit medewerkers van de gemeente en Spurd met als 

opdracht: 

1. Het in kaart brengen van de landelijke compensatieregelingen; nagaan of en op welke 

manier verenigingen daar aanspraak op kunnen maken; 

2. Verenigingen, waar nodig, te ondersteunen in het aanvragen van deze 

compensatieregelingen; 

3. Met verenigingen individueel in gesprek gaan om per vereniging te bepalen welke 

aanvullende compensatie noodzakelijk is. Indien nodig informeert de werkgroep het 

college en/of de raad over de benodigde middelen voor deze aanvullende 

compensatieregeling(en); 

4. De verenigingen na de coronacrisis te ondersteunen in het weer opstarten van de 

activiteiten. 

 

In hoofdlijnen zijn er drie uitkomsten mogelijk: (1) de vereniging blijkt in staat aan haar 

verplichtingen te voldoen; er is geen of weinig ondersteuning nodig, (2) voor de vereniging is 

het passend en nodig om de huur geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden en (3) voor de 

vereniging zijn aanvullende ingrepen nodig. Elke vereniging wordt gecompenseerd waar het 

nodig is. 

 

We houden u op de hoogte van de voortgang van de werkgroep, met name over de voor te 

stellen maatregelen en de financiële effecten van de coronacrisis op Beemster 

sportverenigingen. 

 

Aangezien de financiële toestand van een aantal Purmerendse verenigingen nijpender is, 

heeft het college daar besloten de huur over de periode tot 1 juni kwijt te schelden en de 

werkgroep met dezelfde opdracht op pad te sturen. 

 

Communicatie 

De verenigingen zijn door Spurd geïnformeerd over de aanpak. Spurd legt hierna contact 

met de afzonderlijke verenigingen en inventariseert en rapporteert terug aan de werkgroep. 

De Sportraad en de Stichting Beemster Gemeenschap worden per brief door de gemeente 

geïnformeerd over de activiteiten van de werkgroep. 

In overleg met de wethouder wordt dit onderwerp meegenomen in de 

communicatiemiddelen van de gemeente. 

 

Financiële aspecten 

De financiële consequenties van beide maatregelen kunnen pas in kaart worden gebracht 

nadat de geleden schade per vereniging is geïnventariseerd en welke compensatie reeds 

heeft plaatsgevonden via de landelijke maatregelen. 

 

 


