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Graag brengen wij u op de hoogte van drie interessante ontwikkelingen voor amateursportorganisaties. De 
eerste betreft een eenmalige tegemoetkoming in het kader van COVID-19. De tweede betreft een uitbreiding 
van de subsidieregeling BOSA, overigens ook in het kader van COVID-19. 

Daarnaast wordt naar wij begrepen hebben gewerkt aan een derde steunpakket. Dit steunpakket (ter waarde 
van € 90 miljoen) dient gemeenten in staat te stellen de huurkosten voor sportverenigingen kwijt te 
schelden. Hieraan wordt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport nog gewerkt. Hoe deze 
regeling eruit komt te zien wordt waarschijnlijk binnenkort bekendgemaakt. 

Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 
Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in het voorjaar van 2020 
diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursport. 
Om de schade deels te compenseren is recent een regeling opengesteld voor amateursportorganisaties.  

Een amateursportorganisatie komt voor een eenmalige tegemoetkoming in aanmerking als het in de periode 
van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020 ten minste 20% aan 
omzet heeft verloren. Ook mag de organisatie, in het kader van de uitbraak van COVID-19, geen andere 
tegemoetkoming voor doorlopende lasten hebben ontvangen. 

Hoogte tegemoetkoming 

Doorlopende lasten Tegemoetkoming (forfaitair) 

€ 501 t/m € 1.500 € 1.500 

€ 1.501 t/m € 2.500 € 2.500 

€ 2.501 t/m € 3.999 € 3.500 

 

De aanvragen kunnen in de periode 1 september t/m 4 oktober 2020 worden ingediend via de Dienst 
Uitvoering Subsidies voor instellingen (DUS-I). Uiterlijk 1 december 2020 wordt vervolgens beslist op de 
aanvraag.  

Let op: er is een beperkt budget beschikbaar (volgens de regeling € 19,5 miljoen, volgens de website van 

DUS-I € 44,5 miljoen). Bij overschrijding van het beschikbare budget volgt een loting onder alle (geldige) 
aanvragen. Het is dus belangrijk tijdig een volledige aanvraag in te dienen. 

Er zijn diverse andere voorwaarden verbonden aan een subsidieaanvraag. Voor meer informatie verwijzen 
wij gemakshalve naar de bijgevoegde regeling en de website van DUS-I.   

Toevoeging van € 7 miljoen aan BOSA 2020 
De minister heeft de subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties’ (BOSA) 
uitgebreid met de rubriek veiligheidsbevorderende maatregelen. Vanaf 1 augustus 2020 kunnen 
amateursportorganisaties een aanvraag indienen voor subsidie voor een veiligheidsaudit en 
veiligheidsbevorderende maatregelen. Net als voor verduurzaming, circulariteit en toegankelijkheid, geldt dat 

voor deze veiligheidsbevorderende maatregelen maar liefst 30% subsidie wordt verstrekt.  
 
Vanwege deze uitbreiding van de BOSA is er € 7 miljoen aan de subsidiepot toegevoegd. Die komt daarmee 
voor 2020 uit op € 94 miljoen. Tot 17 juli 2020 is daar volgens DUS-I slechts € 24 miljoen van aangevraagd. 
Dat betekent dat er nog ruimschoots voldoende geld in de pot zit om de komende tijd subsidieaanvragen in 
te kunnen dienen. Wij brengen graag in herinnering dat (ook) subsidie kan worden aangevraagd voor 
(ver)bouw, onderhoud en beheer van de sportaccommodatie en aanschaf en onderhoud van sportmaterialen.  
 
Wij hebben inmiddels veel ervaring opgedaan met de BOSA en kunnen u daar uiteraard bij helpen. Zoals bij 
vragen over wat wel en niet subsidiabel is, hoe om te gaan met het minimum subsidiebedrag van € 5.000 
per jaar, hoe een splitsing te maken met de horeca, wat kwalificeert wel en wat niet voor 30% subsidie, etc. 
  

https://caraad.com/author/caraad/
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-36574.html
https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19


Tot slot 
Caraad Belastingadviseurs kan uw sportorganisatie helpen bij het aanvragen of voorbereiden van de 
genoemde subsidies. Ook geeft Caraad Belastingadviseurs regelmatig voorlichting aan gemeenten en lokale 
sportorganisaties over een optimale benutting van de btw, BOSA, SPUK (subsidieregeling voor gemeenten).  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor via utrecht@caraad.com of 030-7555360. 
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 op basis van deze uitgave. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van Caraad 

Belastingadviseurs worden vermenigvuldigd. 

Disclaimer 

Ondanks alle zorg die aan deze uitgave is besteed, blijven vergissingen mogelijk. Caraad 

Belastingadviseurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheden en/of onjuistheden, 

noch voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze uitgave. Niets uit 

deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van Caraad Belastingadviseurs worden 

vermenigvuldigd. 
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