Vragen en antwoorden
Tegemoetkoming amateursportorganisaties
COVID-19

In 2019 ontving ik contributie en sponsorgelden. Mag ik deze inkomsten meenemen in de berekening van mijn
omzetverlies? En welk deel mag ik optellen?
U mag de contributie en sponsorgelden optellen bij uw inkomsten in 2019. Stel dat de contributie en sponsorgelden voor
10 maanden bestemd waren en u de omzetverlies van 3 maanden wilt berekenen, dan geldt de volgende formule:
(contributie + sponsorgelden / 10) * 3.
Mogen huurlasten opgeteld worden bij de bepaling van de hoogte van de totale doorlopende lasten?
Nee, huurlasten zijn uitgesloten. Huurt u van een gemeente, een sportorganisatie of een particuliere verhuurder? Dan mag
u aan de verhuurder vragen om een tegemoetkoming voor gederfde huurinkomsten op grond van de beleidsregel TVS. U
moet dan wel schriftelijk kwijtschelding hebben ontvangen voor de maanden maart, april en mei 2020. Meer informatie
vindt u op www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-verhuurders-sportaccommodaties-covid-19.
Welke kosten mag ik meenemen in de berekening van het omzetverlies en de doorlopende lasten?
U mag alle inkomsten die u in 2019 hebt gehad in de periodes 1 maart tot 1 juni en 1 juni tot 1 september 2019 bij elkaar
optellen. Ditzelfde doet u ook voor alle inkomsten in dezelfde periodes in 2020. Het verschil tussen beide bedragen is het
omzetverlies. U mag alle doorlopende lasten, met uitzondering van een eventuele huursom, optellen om te bepalen wat
de hoogte is van uw tegemoetkoming. Hierbij is het belangrijk dat u er zeker van bent dat u geen eenmalige kosten optelt
zoals bijvoorbeeld kosten voor prijzen, en dergelijke.
Is er voor het aanvragen van een tegemoetkoming op grond van de TASO e-Herkenning nodig?
Nee, er is geen e-Herkenning nodig.
Mogen verenigingen die onder de reddingsbrigade vallen een aanvraag indienen voor de TASO?
Ja, dat mag. Zij mogen gebruikmaken van SBI-code 93.19.9.
Welke organisaties worden onder de definitie amateursportorganisaties geschaard? Welke rechtsvormen vallen
onder deze definitie (eenmanszaak, stichting, vennootschap, particulier)?
In de bijlage van de beleidsregel staat een overzicht van alle SBI-codes. Het geldt voor alle rechtsvormen zonder
winstoogmerk. Particulieren vallen hier niet onder.
Geldt deze subsidie ook als je al staatssteun krijgt (1,5 meter-subsidie van de gemeente)?
Bij de TASO is er geen sprake van staatssteun. Dus u mag een aanvraag voor tegemoetkoming op grond van de TASO
indienen als u aan de rest van de voorwaarden voldoet.
Vanaf wanneer mag ik een aanvraag indienen?
Van 15 september tot en met 4 oktober 2020 kunt u een aanvraag indienen voor de TASO. Actuele informatie vindt u op de
webpagina: www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19.

