
  

Uitnodiging webinar ‘Financieel gezond de crisis door’ 
 
Beste Delftse sportverenigingen, 
 
Namens de gemeente Delft, de Sportraad van Delft en de verenigingsondersteuners van 
Delft voor elkaar, nodigen wij jou graag uit om online aan te sluiten bij de interactieve 
webinar ‘Financieel gezond de crisis door’. In dit webinar behandelt gastspreker Peter van 
Baak hoe je om kunt gaan met de financiële gevolgen van de coronacrisis voor jouw 
vereniging. Van welke regelingen kan je gebruik maken en welke kansen zijn er om het 
financiële gat te dichten? Hierbij zal er veel aandacht worden besteed aan jullie vragen.    
 
Het webinar vindt plaats op: 
Datum: dinsdag 11 mei   
Tijd: 20.00 - 21.30 uur 
Uiterlijk opgeven vóór zaterdag 8 mei 20.00 uur. 
 
Tijdens het webinar: 

• Worden concrete vragen omtrent financiën besproken die momenteel spelen 
binnen de verenigingen in Delft*;  

• Krijg je informatie over de financiële tegemoetkomingen waar jouw vereniging 
aanspraak op kan maken; 

• Krijg je informatie over overige algemene én lokale regelingen die geldig en 
toepasbaar zijn voor sportverenigingen in Delft; 

• Gaan we op zoek naar manieren om uitgaven te beperken én mogelijk nieuwe 
inkomsten te genereren voor jouw club; 

* graag ontvangen wij jullie vragen uiterlijk zaterdag 8 mei 20.00 uur via: 
r.vos@haaglandenbeweegt.nl  
 
Aanmelden 
Opgeven kan via het aanmeldformulier. Het is mogelijk en aanbevolen om met meerdere 
personen van één vereniging deel te nemen. Op die manier kun je de opgedane kennis 
binnen de vereniging meteen delen en makkelijk samen toepassen. 
 
Na aanmelding  
Na aanmelding krijg je van het NOC*NSF een hyperlink toegestuurd, inclusief 
bijbehorende uitleg, waarmee je toegang krijgt tot het webinar.  
Om dit webinar zo succesvol mogelijk te laten verlopen en om jouw vereniging zo goed 
mogelijk te kunnen voorzien van advies is een goedwerkende internetverbinding 
noodzakelijk en een laptop/tablet met goede camera en microfoon wenselijk. 
 
We zien uit naar jullie komst en naar een inspirerende en bovenal leerzame webinar! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Gemeente Delft, 
Sportraad van Delft, 
Verenigingsondersteuners Delft voor Elkaar 
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