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notitie 
Coronanoodfonds 
 

☒ ter informatie ☒  ter besluitvorming ☐  ter bespreking  

 

aan Ledenberaad 

van Directie 

betreft Coronanoodfonds 

datum  15 mei 2020 

 

1. Algemeen 

De afgelopen periode volgen gebeurtenissen elkaar snel op. De coronacrisis zorgt voor druk op 

de exploitatie van NOC*NSF en aan haar verbonden organisaties.  

 

Dit is ook de reden geweest om binnen de mogelijkheden van NOC*NSF en haar aangesloten 

leden een Coronanoodfonds in te richten. In deze notitie wordt de uitwerking hiervan in concrete 

richtlijnen weergegeven. Deze zijn vastgesteld door het bestuur van NOC*NSF, waarbij ook 

advies van de CRBS is ingewonnen. 

 

In verschillende overleggen is door leden aangegeven dat dit fonds vooral moet worden ingezet 

ter ondersteuning van bij NOC*NSF aangesloten leden. De ondersteuning van lokale 

sportaanbieders zou vooral moeten plaatsvinden gebruikmakend van aangeboden 

ondersteunende maatregelen door de overheid. Dit eventueel aangevuld met additionele 

maatregelen van het ministerie van VWS, door gemeenten en anderen. 

 

Belangrijk daarbij is om vast te stellen dat het nemen van een dergelijk besluit in de normale 

situatie zou worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Gezien de urgentie die deze crisis 

met zich mee brengt en daarmee het spoedeisende karakter van de besluitvorming maakt het 

bestuur gebruik van de bevoegdheid conform artikel 26 lid 2 van de statuten: 

“In alle gevallen, waarin deze statuten en de overige door de algemene vergadering vastgestelde 
reglementen geen uitsluitsel geven, beslist de algemene vergadering, met dien verstande dat 
wanneer haar beslissing niet kan worden afgewacht het bestuur beslist onder gehoudenheid om 
de betrokken beslissing aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging voor te 
leggen” 

 



 

 

Dit houdt concreet in dat het genomen besluit tot instellen van een Coronanoodfonds op 22 juni 

ter bekrachtiging zal worden voorgelegd aan het Algemene Vergadering. Alvorens daadwerkelijk 

van start te gaan met het Coronanoodfonds is het advies van de CRBS ingewonnen. Met een 

aantal aanvullende opmerkingen hebben zij een positief advies gegeven. Ook is zijn de 

voorstellen voor het Coronanoodfonds besproken in de werkgroep Bestedingsplan, het 

Bondsdirecteurenoverleg en het Kleine Bonden Overleg. 

 

Richtlijn Coronanoodfonds NOC*NSF 

 

Budget € 1.000.000,- (fase 1) 

€ 4.000.000,- (fase 2, na bekrachtiging en naar voren halen 

budget 2021 naar 2020 door AV 

Aanvrager Sportbonden en NOC*NSF 

Begunstigde Sportbonden 

 

Doel 

Bonden en NOC*NSF maken vanuit het Bestedingsplan 2020 en 2021 middelen vrij om onze 

unieke nationale sportinfrastructuur te helpen om deze crisis te overleven en zo snel mogelijk de 

sociale cohesie in onze samenleving weer een boost te kunnen geven. Het noodfonds toont 

daarmee ook de sterke loyaliteit in de sportwereld en tussen bonden in het bijzonder. De 

bereidheid is groot om elkaar te helpen in tijden van crisis.  

 

Duidelijk moet zijn dat dit noodfonds niet ingericht is om de totale geleden schade te 

compenseren. Daarvoor is de impact van de coronacrisis simpelweg te groot en de financiële 

middelen in het Coronanoodfonds te beperkt. Het doel is in acute situaties waar het voorbestaan 

in gevaar komt een vangnet te kunnen bieden. 

 

Doel is tevens (maatschappelijke) partners te betrekken in de opbouw van het fonds. 

 

De middelen uit rubriek 4 worden ingezet als een overbruggingsfinanciering waarmee een acuut 

liquiditeitsprobleem ontstaan door de corona uitbraak kan worden opgelost. Dit is een 

financiering voor de duur dat andere ingezette verbeteringen uitgewerkt in een door de 

aanvrager uitgewerkt herstelplan nog niet effectief zijn.  

 

Deze financiering wordt terugbetaald en vloeit terug in het Coronanoodfonds en komt daarna ter 

beschikking van andere aanvragers. De aanvraag is per bond gemaximeerd op 50% van de 

basisfinanciering (rubriek 1) die zij ontvangen hebben in 2020. 

 

Eventuele terugbetaling vindt bij de overbruggingsfinanciering plaats na de ontvangst van 

bedragen vanuit een andersoortige regeling of nadat de liquiditeit van de aanvrager afdoende is 

om aan de reguliere verplichtingen van de bond te voldoen.  In het op te stellen herstelplan 

worden afspraken hierover vastgelegd. Gezien de diversiteit onder sportbonden is maatwerk het 

uitgangspunt bij het opstellen en toetsen van de herstelplannen 

 

In die gevallen dat het herstelplan niet leidt tot afdoende herstel en de aanvrager hier alles aan 

heeft gedaan om het herstelplan en de verbetering van de liquiditeit te realiseren kan het 

toewijzigingsorgaan, op voordracht van het expertpanel, besluiten om de verplichting tot 

terugbetaling op te schorten of in het uiterste geval op te heffen. 



 

 

 

Aanvraagvoorwaarden 

De regeling wil voorzien in het oplossen van een financieel en acuut probleem welke is ontstaan 

door de uitbraak van corona, waardoor de continuïteit van de betreffende organisatie in gevaar 

komt. 

De regeling is een aanvulling op de noodmaatregelen van het kabinet om verenigingen en 

stichtingen te ondersteunen en is een aanvulling op noodmaatregelen getroffen door andere 

partijen zoals de partners van de Nederlandse Sport. 

 

Het Coronanoodfonds beoogt daarmee een vangnet te zijn (als alle andere aanvragen niet tot een 

oplossing hebben geleid) voor gewone leden van NOC*NSF (aangesloten sportbonden) welke in 

problemen zijn gekomen of komen door de uitbraak van corona. 

 

De aanvraagvoorwaarden voor het Coronanoodfonds zijn: 

• Een aanvraag van NOC*NSF of een bond wordt ingediend door de directie, na 

goedkeuring van het respectievelijke bestuur  

• Alleen NOC*NSF en de bij haar aangesloten gewone leden kunnen aanspraak doen op 

het Coronanoodfonds 

• Een aanvraag wordt ingediend via VMS 

• De aanvraag dient minimaal de navolgende zaken te bevatten: 

o Toelichting van het door de corona acuut ontstane probleem  

o Jaarverslagen/ -rekeningen van de afgelopen twee jaren (wanneer nog niet in 

bezit van NOC*NSF) en de door de ALV vastgestelde begroting 2020  

o Kopieën van reeds ingediende aanvragen vanuit bestaande en beschikbare 

fondsen en regelingen (uitstel betaling belasting, aanvraag NOW, uitstel aflossing 

evt. kredietbank, etc.) zie ook: www.nocnsf.nl 

o Een herstelplan voor de 2020/2021/2022 met de door de organisatie zelf 

genomen en te nemen maatregelen (met daarbij in ieder geval afdoende zicht op 

het herstel van het Eigen Vermogen en de liquiditeit van de aanvrager) 

o De financiële onderbouwing (incl. toelichting) van het aangevraagde bedrag, 

bestaande uit: 

� Tussentijdse cijfers van het lopende boekjaar per maand 

� Prognose einde lopend boekjaar en komend boekjaar 

� Liquiditeitsprognose voor minimaal 12 maanden 

� Meerjarenoverzicht voor vier jaren (Y-1, Y, Y+1, Y+2) 

 

Beoordelingskader 

De ingediende aanvragen worden beoordeeld op basis van de onderstaande criteria: 

• De ontstane acute situatie dient aantoonbaar in directe relatie te staan met de 

coronacrisis 

• Er moet sprake te zijn van acute liquiditeits- dan wel continuïteitsproblemen 

• Er moet voldoende aannemelijk te zijn gemaakt dat alle andere mogelijke regelingen zijn 

benut en dat dit tot onvoldoende oplossing van de ontstane problematiek heeft geleid 

• Uit het herstelplan moet blijken dat de continuïteit van de bond op langere termijn 

voldoende geborgd is.  

 
 

  



 

 

Beoordelingsproces 

Het Bestuur van NOC*NSF benoemt het (externe) Expertpanel van het Coronanoodfonds. Het 

Expertpanel bestaat uit deskundigen vanuit bij NOC*NSF aangesloten bonden en staat onder 

leiding van een onafhankelijk voorzitter. Het expertpanel heeft een rol in de beoordeling en 

adviseert het toekenningsorgaan (Directie NOC*NSF) over de uiteindelijke toekenningen. Het 

toekenningsorgaan stelt uiteindelijk de toekenningen vast, waarbij zij het beschikbare budget, de 

uitgangspunten van het coronanoodfonds en de diversiteit van de sport zal bewaken. Indien het 

toekenningsorgaan afwijkt van het advies van het expertpanel legt zij dit éénmaal opnieuw voor 

aan het expertpanel. 

 

Leden van het expertpanel zijn niet betrokken in de beraadslagingen en advisering van aanvragen 

die een bond betreffen waarbij zij zelf, of een aan hen gelieerde organisatie, op enigerlei wijze 

betrokken is, dan wel waar zij een belang in hebben. 

 

Het noodfonds zal vanaf 18 mei worden opengesteld voor in ieder geval 2020 en 2021 tot zolang 

er budget beschikbaar is. Vanaf 18 mei kunnen bonden ook hun aanvraag indienen. Deze 

aanvraag zal a.d.h.v. het beoordelingskader door het Expertpanel worden getoetst en 

beoordeeld. Het Expertpanel heeft de mogelijkheid om de aanvrager(s) uit te nodigen voor een 

toelichting. Het Expertpanel kan bij de beoordeling van aanvragen gebruik maken van de 

beschikbare kennis van experts binnen of buiten de sportsector. 

 

Wanneer de situatie dermate is gestabiliseerd dat niet langer de noodzaak bestaat om het 

noodfonds in stand te houden vloeien de resterende middelen uit het noodfonds terug in het 

bestedingsplan. Deze middelen zullen binnen het bestedingsplan ingezet worden ten behoeve 

van de reeds ingezette innovatie bij bonden en de verenging NOC*NSF als geheel (rubriek 4 

Innovatie en Transitie). De van toepassing zijnde richtlijnen worden alsdan voorgelegd aan de 

Algemene Ledenvergadering.  

 

Gestreefd wordt om zo spoedig mogelijk na ontvangst van de complete aanvraag duidelijkheid te 

kunnen geven over de eventuele toekenning.  

 

Toekenningsgrondslag 

Het fonds betreft een maatwerkbudget dat op kwalitatieve grondslagen (aanvraag- en 

beoordelingskader) wordt verdeeld. Er is dus geen sprake van een kwantitatief verdeelmodel. Er 

kan in totaal niet meer worden toegekend dan het beschikbare/opgebouwde budget.  

 

Het bedrag wordt per aanvrager gemaximeerd. Het Expertpanel adviseert het toekenningsorgaan 

over de hoogte van het toe te kennen bedrag per aanvraag.  
 

In uitzonderlijke situaties kan het Expertpanel het toekenningsorgaan adviseren af te wijken van 

de uitgangspunten in deze richtlijn. Een dergelijk advies dient zeer zorgvuldig gemotiveerd te 

zijn. 

 

Verantwoordingsvoorwaarden 

Naast de algemene verantwoordingsvoorwaarden zijn er geen specifieke 

verantwoordingsvoorwaarden van toepassing op dit fonds.  Wel behoudt het toekenningsorgaan 

zich het recht voor om te toetsen op daadwerkelijke uitvoering van het herstelplan aan de hand 



 

 

van steekproefsgewijze controles. Zo geeft het toekenningsorgaan invulling aan haar 

verantwoordelijkheid toe te zien op een verantwoorde besteding van collectieve middelen. 

 

Het bestuur en de AV treden op als toezichthoudend orgaan op het toekenningsorgaan. Via 

dezelfde werkwijze als gehanteerd wordt bij de besteding van andere middelen uit het 

bestedingsplan wordt door het toekenningsorgaan verantwoordelijkheid afgelegd. 

  

 

 

 


