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Beste sportaanbieders,
U ontvangt dit bericht omdat u huurder bent van een van onze gemeentelijke binnen- of
buitensportaccommodaties. Met deze brief informeren wij u over de ‘tegemoetkoming verhuurders
sportaccommodaties COVID-19’.
Amateursportorganisaties ontvangen huur terug van 1 maart tot 1 juni
Half augustus is de regeling ‘tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19’
gepubliceerd. Dit betekent dat Sportbedrijven, gemeenten en particuliere verhuurders de huur voor
de periode 1 maart tot 1 juni 2020 definitief kunnen kwijtschelden aan hun huurders.
Voorwaarden kwijtschelden huur
 Alleen amateursportorganisaties komen in aanmerking voor kwijtschelding. Hiervoor moet u
in het bezit zijn van specifieke SBI-code(s). Deze code(s) heeft u ontvangen bij inschrijving in
het Handelsregister. Op basis van deze code bepaald de rijksoverheid of inderdaad sprake
is van een amateursportorganisatie. Organisaties die in aanmerking komen voor de
kwijtschelding dienen een SBI-code de hebben die begint met de cijfers 93.1, 85.51 of
85.51.9. Organisaties met codes gerelateerd aan beroepssporten komen helaas niet in
aanmerking: 93.13, 93.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5.
 Wij verzoeken u ons inzicht te geven in de SBI-code van uw organisatie. Aangezien de
regeling voor 15 oktober 2020 door ons moet zijn aangevraagd, verzoeken wij u deze
informatie vóór 7 september 2020 aan te leveren via sofie.van.opdorp@stichtsevecht.nl.
 We kunnen vooralsnog alleen de huur voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020 kwijtschelden.
Voor de huurverplichting van de periode na 1 juni 2020 bieden wij voorlopig nog uitstel van
betaling. Wij hopen dat ook hier in de loop van dit jaar een vergelijkbare regeling voor wordt
getroffen.
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Vindt u deze brief niet duidelijk? Laat het ons weten via info@stichtsevecht.nl
If you don’t understand Dutch, please email us at info@stichtsevecht.nl

2020 COVID-19Definitieve Brief

Bent u huurder van een van de accommodaties van Sportfondsen Nederland, lokale dorpshuizen of
gymzaal de Gaslaan? Uw eigen verhuurder informeert u over deze regeling.
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Wanneer u aan bovenstaande SBI codes voldoet, verleent de Gemeente Stichtse Vecht
middels deze brief kwijtschelding. Stuur voor 7 september uw SBI codes naar
sofie.van.opdorp@stichtsevecht.nl. Zonder deze codes is de kwijtschelding niet geldig.
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Filmpje over TASO-regeling sportverenigingen
Eerder informeerden wij u over de TASO 2.0 regeling voor sportverenigingen. Om verenigingen te
helpen bij hun eventuele aanvraag van deze regeling wordt binnenkort op de website van DUS-I een
filmpje geplaatst. Op de volgende website is uiteraard ook alle andere relevante informatie te vinden:
https://sportengemeenten.nl/taso-regeling-voor-amateursportorganisaties/
Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u door naar onze website www.sportpuntstichtsevecht.nl. Hier
leest u de meest actuele informatie. Mocht er aanleiding zijn om u nader te informeren over
eventuele aanvullende maatregelen of regelingen, dan zullen wij u hier actief over benaderen. Heeft
u hierover nog vragen, neem gerust contact op met info@sportpuntstichtsevecht.nl .
Wij willen u nadrukkelijk bedanken voor uw geduld de afgelopen maanden.
Met sportieve groeten,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
namens hen,

Mireille van Donselaar
Teammanager Strategie en Regie
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