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Beste sportrelatie, 
 
De maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben 
het sportleven in één klap stilgelegd. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor u, uw organisatie, uw 
medewerkers, uw leden en/of uw bezoekers. Als wethouder voor sportzaken leef ik met u mee 
en samen met het college doe ik mijn uiterste best om samen met u deze crisis door te komen.  
 
Want sport is een belangrijke drager van de samenleving. En ook nu zien we dat u, uw 
medewerkers, uw leden op vele manieren klaar staan voor de samenleving. Ik heb veel mooie 
voorbeelden daarvan in de afgelopen weken voorbij zien komen. Dank daarvoor!  
 
Welke maatregelen neemt de gemeente? 

- Wij houden alle lopende (exploitatie)bijdragen en toegezegde subsidies overeind. 
Evenementen die binnen 1 jaar na de geplande datum plaatsvinden, mogen hun 
subsidie behouden. Voor de evenementen die niet doorgaan vanwege de coronacrisis, 
blijft de subsidie toegekend voor de kosten en verplichtingen die al zijn aangegaan. 
Natuurlijk houden we bij de beoordeling achteraf rekening met de effecten van het 
coronavirus.  

- In navolging van het Rijk verlenen we u uitstel van (de lokale) belasting als u daarom 
vraagt.  

- U krijgt uitstel tot 1 juli 2020 voor de aanlevering van het jaarverslag 2019 en de 
jaarplannen 2021. 

- Daarnaast passen wij zoveel mogelijk maatwerk toe. Heeft u specifieke vragen over uw 
organisatie stel deze dan aan uw contactpersoon bij de gemeente of bij het eerder 
genoemde mailadres.  

- Van uw kant vragen wij u ook alle lopende betalingsafspraken met Accres en de 
gemeente zoveel mogelijk na te komen. Dat heeft voor u het voordeel dat u compensatie 
kunt aanvragen via de landelijke regeling TOGS. Mocht u door het coronavirus niet in 
staat zijn uw betalingsverplichting aan de gemeente of Accres te voldoen, dan kunt u 
zich rechtstreeks wenden tot Huub Geelen (h.geelen@apeldoorn.nl) of Accres voor 
nadere afspraken over uitstel. 
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We beseffen heel goed dat we hiermee niet aan al uw vragen en wensen tegemoet komen. We 
hopen dat u begrip heeft voor het feit dat ook voor ons als gemeentebestuur de toekomst zich 
op dit moment moeilijk laat voorspellen. Natuurlijk staan we u bij als u echt in de problemen 
dreigt te komen, maar ons uitgangspunt is dat we zo goed mogelijk willen inspelen op de 
landelijke compensatieregelingen. 
 
Vragenlijst NOC*NSF 
We doen een oproep aan alle verenigingsbestuurders om op zeer korte termijn de gezamenlijke 
vragenlijst in te vullen van NOC*NSF, de Vereniging Sport en Gemeenten en het ministerie van 
VWS over de impact van de coronacrisis op sportverenigingen in Nederland. Dit zal een 
belangrijke bron van informatie zijn voor de nog te ontwikkelen compensatiemaatregelen. De 
link naar de vragenlijst: http://2gather.dubinterviewer.com/scripts/dubinterviewer.dll/. Over een 
aantal weken kom ik bij u terug op de stand van zaken hierover. 
 
Tot slot 
We proberen u ook via onze site zo goed mogelijk op de hoogte te houden over de impact van 
het coronavirus en alle maatregelen die we nemen. Binnenkort kunt u daar ook specifieke 
informatie over sport vinden.  
Wij volgen hierbij uiteraard zoveel mogelijk de landelijke richtlijnen van het RIVM, ministerie van 
VWS en Vereniging van Sport en Gemeenten. Ook op de site van de Sportraad Apeldoorn 
(www.sportraad.nl) vindt u veel sport-gerelateerde informatie over het coronavirus. 
 
Heeft u nog vragen over uw specifieke situatie? De gemeente kijkt graag hoe we u kunnen 
helpen. U kunt een -email sturen naar uw contactpersoon bij de gemeente, Huub Geelen via 
h.geelen@apeldoorn.nl. 
 
 
Ik wens u allen veel sterkte en gezondheid toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Nathan Stukker 
Wethouder Sport 
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