
Financieel Gezond de Crisis Door 3.0

Dit webinar wordt mede mogelijk gemaakt door 
de Rabobank, partner van het verenigingsleven

Mooi dat je op tijd bent! 
We beginnen om 20.00uur.

Twee verzoekjes: Zou je je naam willen aanpassen 
in [naam] – [naam organisatie]. Dit kan door met je 

muis op jouw eigen beeldje te gaan staan en 
vervolgens de puntjes (…) te klikken en “Rename” 

te klikken. 

Zou je je camera aan en je microfoon uit willen 
zetten? 



Openingswoord

Victor Brouwer
Sport & Organisatie, 
Procesbegeleider werkgroep Sport & Corona
06 – 54 70 61 34
vic.brouwer@gmail.com

Ruben Vos
Verenigingsondersteuner Delft voor Elkaar

06 – 14 48 96 38
r.vos@haaglandenbeweegt.nl

mailto:vic.brouwer@gmail.com
mailto:r.vos@haaglandenbeweegt.nl


Gratis cursus of inspiratiesessie volgen in 2021? 
Laat je informeren door je verenigingsondersteuner.

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in het verenigingsleven van de Delftse sportverenigingen? 
Abonneer je op de nieuwsbrief van de verenigingsondersteuners i.s.m. de Sportraad van Delft.

Verenigingsondersteuning



Financieel Gezond de Crisis Door 3.0

Dit webinar wordt mede mogelijk gemaakt door 
de Rabobank, partner van het verenigingsleven



Financieel Gezond de Crisis Door 3.0 Uit

Dit webinar wordt mede mogelijk gemaakt door 
de Rabobank, partner van het verenigingsleven



Even voorstellen

• Nationaal actief bij >900 verenigingen

• Partner van diverse bonden

• linkedin.com/in/petervanbaak

• Mede-oprichter

Peter van Baak

Peter van Baak



Programma

1. Introductie en kennismaking

2. Hoe werkt het?

3. De gevolgen van de crisis

4. Regelingen overheid en andere oplossingen

5. Vooruitkijken – wat moet je doen?

6. Besparen

7. Ledenbehoud en –werving

8. Sponsoring

9. Crowdfunding

10. Vragen 

11. Afsluiting (ca. 21.30u)

Webinar Financieel Gezond de Crisis door (20.00u – 21.30u)



Programma

• De presentatie en overige informatie wordt 
na afloop gedeeld

• Het webinar wordt niet opgenomen 

• Interactie

• Opties interactie:

Ben je met een specifieke vraag naar dit 
webinar gekomen?

Zet deze vraag dan in de chat.

Webinar Financieel Gezond de Crisis door (20.00u – 21.30u)

GroepschatVraagstellen



Poll 
Wie hebben we in de zaal?

Aanwezigen



Verenigingen
spelen een
bepalende rol
in onze
maatschappij
en in ons leven



De gevolgen van de crisis



Wat zijn de gevolgen?



Wat zijn de gevolgen?

https://issuu.com/lkca/docs/cultuurkrant_nl_2020_nr4

https://issuu.com/lkca/docs/cultuurkrant_nl_2020_nr4


Regelingen overheid en
andere oplossingen



Hoofdstuk | Naam

Welke regelingen zijn er?
TVL

Voor organisaties die minimaal 30% omzetverlies en minimaal

€ 1.000,- vaste lasten hebben per maand.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl

Aandachtspunten:

• Huurkosten worden niet meer 
meegerekend als deze zijn 
kwijtgescholden

• Omzetverlies wordt berekend 
door periode te vergelijken met 
dezelfde periode vorig jaar

• Aanvragen over Q2 naar 
verwachting in de tweede helft 
van mei 

• Kosten hoeven niet te worden 
opgegeven, maar worden 
automatisch berekend (zie 
zoektool SBI-codes)

• U kunt TVL Q2 2021 naar verwachting in de tweede helft van mei 
aanvragen. Wilt u bericht ontvangen zodra de precieze datum 
bekend is? Meld u aan voor een update.

Zo ziet TVL Q2 2021 eruit
• Het subsidiepercentage is 100%. Als u 100% omzetverlies heeft, 

ontvangt u 100% van uw vaste lasten als tegemoetkoming. Let op: 
het gaat om uw berekende vaste lasten, niet om de werkelijke vaste 
lasten.

• Bijna alle organisaties in Nederland die aan de voorwaarden 
voldoen, kunnen TVL Q1 2021 aanvragen. 

• Het minimum subsidiebedrag per kwartaal is € 1.500.
• Het maximum subsidiebedrag per kwartaal is € 600.000

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/op-de-hoogte-blijven-wssl
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/q1-2021/berekening


Is het Rabobank-woordmerk slecht leesbaar? Klik er op en verwijder hem. Er staat een wit woordmerk onder!

Welke regelingen zijn er?
NOW 4.0

Voor clubs met mensen in loondienst én meer dan 20% omzetverlies.

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/detail/now-aanvragen

Aandachtspunten:

• Huurkosten worden niet meer 
meegerekend  als deze zijn 
kwijtgescholden

• Omzetverlies wordt berekend 
door periode te vergelijken 
met de gemiddelde omzet over 
geheel 2020

• Omzet dient te worden 
toegerekend 

• Referentiemaand voor de 
loonkosten is juni 2020

• Personeel? Gewoon altijd 
aanvragen en achteraf 
controleren of je inderdaad recht 
op had. Reserveer ondertussen de 
toegekende vergoeding.

• Aanvragen periode vanaf sinds 
begin mei mogelijk

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/detail/now-aanvragen
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Welke regelingen zijn er?
De TASO Q4 2020 (niet meer aan te vragen) 

De TASO-regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% 

omzetverlies hebben gehad in het vierde kwartaal van 2020 (1 okt t/m 31 dec) en

financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.500,- Dus-i link

Aandachtspunten:

• Huurkosten mogen niet 
worden meegerekend

• Omzetverlies wordt berekend door 
periode te vergelijken met dezelfde 
periode in 2019

• Omzet dient te worden 
toegerekend naar de periode waar 
deze voor geldt.

• Periode van 1 oktober t/m 31 
december was aan te vragen tot 5 
april. 

• Ook aanvragen als je misschien 
recht hebt 

• Wil je weten of je recht hebt op 
TASO bekijk dan deze beslisboom

• Aanvragen i.c.m. TVL en NOW is in 
bepaalde gevallen mogelijk

TASO Q1 2021 is 
aan te vragen 17 mei tot 

en met 12 juni

De TASO Q2 2021 is aan 
te vragen van 26 juli tot 

en met 20 september 
2021.

https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19
https://www.dus-i.nl/binaries/dus-i/documenten/publicaties/2021/02/15/beslisboom-tegemoetkoming-amateursportorganisaties-covid-19/Beslisboom+TASO+-+Q4.pdf


Welke regelingen zijn er?
De TASO Q2 en Q3 2020

Dus-i link

De TASO Q4 2020

https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19
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Welke regelingen zijn er?
Versoepeling aflosverplichting banken (evt. i.c.m. SWS)

6 maanden uitstel

De Rabobank (maar ook ABN Amro, BNG, ING en Triodos Bank) 

hebben een regeling getroffen waarmee zij hun klanten in het 

midden- en kleinbedrijf, waaronder verenigingen, te hulp schieten: 

voor zakelijke kredieten tot 2,5 miljoen euro kan aflossing voor zes

maanden worden opgeschort, mits de bedrijven gezond zijn en niet

al met betalingsproblemen kampen.

https://sws.nl/nieuws/banken-en-sws-geven-sportclubs-lucht-
met-uitstel-van-aflossingsverplichtingen/

https://sws.nl/nieuws/banken-en-sws-geven-sportclubs-lucht-met-uitstel-van-aflossingsverplichtingen/
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Welke regelingen zijn er?
BMKB en Borgstelling Noodkrediet SWS

BMKB

• Maximaal 6 jaar (behoudens onroerend goed)

https://www.rvo.nl/subsidie-en-

financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-

bmkb/aanvraaginformatie-borgstelling-mkb-kredieten

SWS

• Maximaal 7 jaar

• Maximaal € 250.000,-

• Clubs moeten uiteraard de lasten kunnen dragen

(toetsing bank)

https://sws.nl/borgstelling-noodkrediet-

aanvragen/voorwaarden/

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb/aanvraaginformatie-borgstelling-mkb-kredieten
https://sws.nl/borgstelling-noodkrediet-aanvragen/voorwaarden/
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Welke regelingen zijn er?
TOZO

Voor kleine IB-ondernemers in de sport en cultuur

(trainers/leraren/coaches)

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/corona
virus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-
regelingen/tozo

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo
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Welke regelingen zijn er?
TVS Q4 2020 (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties)

Aandachtspunten:

• Huur aan amateursportorganisaties 
moet schriftelijk zijn 
kwijtgescholden

• De aanvraagperiode voor TVS Q1 
2021 loopt van 17 mei tot en met 12 
juni 2021. 

• De aanvraagperiode voor TVS Q2 
2021 loopt van 26 juli tot en met 20 
september 2021.

• Meer weten tvs@minvws.nl

https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-verhuurders-
sportaccommodaties-covid-19
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Welke regelingen zijn er?
Regelingen Culturele Sector (1)

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-
regelingen/overzicht-financiele-regelingen/overzicht-regelingen-
culturele-en-creatieve-sector

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/overzicht-regelingen-culturele-en-creatieve-sector
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Welke regelingen zijn er?
Regelingen Culturele Sector (2)

https://www.kunstencultuur.nl/fondsen/corona-en-cultuursector

Coronaregelingen specifieke fondsen

Fonds voor Cultuurparticipatie

Mondriaanfonds

Fonds Podiumkunsten

Letterenfonds

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor
architectuur en vormgeving

Filmfonds

https://www.kunstencultuur.nl/fondsen/corona-en-cultuursector
https://cultuurparticipatie.nl/actueel/32/cultuurmaken-op-school-en-in-de-vrije-tijd-nu-en-in-de-toekomst
https://www.mondriaanfonds.nl/2020/05/12/extra-ondersteuning-vanuit-rijkscultuurfondsen-voor-makers-en-instellingen/
https://fondspodiumkunsten.nl/nl/actueel/nieuws/fonds_podiumkunsten_maakt_budget_vrij_voor_podiumkunsten/
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/2704/steunmaatregelen-letterenfonds
https://stimuleringsfonds.nl/nl/actueel/nieuws/maatregelen_stimuleringsfonds_ivm_het_coronavirus/
https://www.filmfonds.nl/page/8716/extra-ondersteuning-vanuit-rijkscultuurfondsen-voor-makers-en
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Welke regelingen zijn er?
Coronaregeling Jeugdfonds Sport en Cultuur

• https://jeugdfondssportencultuur.nl/nieuws/
mag-ik-straks-ook-weer-meedoen/

• Alternatief: Stichting Leergeld 
(www.leergeld.nl)

• Voor volwassenen?
https://www.volwassenenfonds.nl/

https://jeugdfondssportencultuur.nl/nieuws/mag-ik-straks-ook-weer-meedoen/
http://www.leergeld.nl/
https://www.volwassenenfonds.nl/
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Welke regelingen zijn er?
7,3 miljoen voor jeugdorganisaties

https://vng.nl/nieuws/gemeenten-geef-coronasteun-aan-lokale-jeugdorganisaties

https://vng.nl/nieuws/gemeenten-geef-coronasteun-aan-lokale-jeugdorganisaties
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Welke regelingen zijn er?
Overige

https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/nieuws/
extra-geld-gemeenten-om-jongeren-meer-perspectief-
te-bieden-in-coronatijd/

• 58,5 miljoen beschikbaar: 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieu
ws/2020/12/08/kabinet-en-gemeenten-
bieden-samen-met-jongeren-perspectief-
in-coronatijd

• Laat de jeugd binnen jullie vereniging bij 
de gemeente een lokaal beweegaanbod in 
coronatijd presenteren.

• Buitenactiviteiten zijn bij uitstek geschikt.

• Voordeel: ledenwerving

https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/nieuws/extra-geld-gemeenten-om-jongeren-meer-perspectief-te-bieden-in-coronatijd/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/08/kabinet-en-gemeenten-bieden-samen-met-jongeren-perspectief-in-coronatijd


Handige tool van NOC*NSF

28

https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport/compensatie-sportverenigingen

https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport/compensatie-sportverenigingen


“Wordt 
vervolgd” De volledige kamerbrief vind je hier:

https://lnkd.in/d2yzuQb

https://nocnsf.nl/nieuws/2021/01/kabinet-verlengt-
en-verruimt-steunpakket-voor-de-sport

https://lnkd.in/d2yzuQb
https://nocnsf.nl/nieuws/2021/01/kabinet-verlengt-en-verruimt-steunpakket-voor-de-sport


Best Practices
Leren van andere sport- en cultuurverenigingen
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Best Practices
Leren van andere sport- en cultuurverenigingen

1. hdm: persoonlijk contact met alle sponsors

2. Cartouche: speciale nieuwsbrief voor sponsors

3. Fanfarecorps St. Gregorius: Member-get-sponsor actie

4. Storks: Drive-in verkoop kantinevoorraad

5. Judoclub Anton Geesink: buitenjudo

6. Sporting Andijk: Kerstbomenactie

https://thatsmail.nl/mail/webversie/6744dd5143bd005799a93ee05faaf71ebf1d77b2?n=20819&fbclid=IwAR3uA-D8yWWnygJec9iYRMouwgh_kLpIBWhTKkDnMnLxJj44BrOmjwJtroo
https://www.fclisse.nl/blijf-fit-en-bestel-nu-je-fc-lisse-fruitpakket/


Chat
• Welke stappen kan een vereniging

nog meer zetten?

• Deel jouw inzicht in de groepschat. 
Dit is voor iedereen zichtbaar.

• Eventueel kan om een toelichting worden gevraagd.



Vooruitkijken –
wat moet je doen?



Hoofdstuk | Naam

Vooruitblik
Wat moet je doen?

• Bereken je en communiceer je tekort over 2020
• Heroverweeg grote investeringen of stel deze uit
• Maak 3 grove begrotingen

• Optimistisch (alles wordt weer normaal)
• Neutraal (we kunnen door maar worden beperkt)
• Pessimistisch (we worden nog een heel jaar ernstig beperkt)

• Maak een actieplan per scenario
• Waar kan je op bezuinigen?
• Waar kan je extra inkomsten vandaan halen?
• Moet er een eenmalige bijdrage van leden komen/moet de 

contributie omhoog?

• Deel je prognoses vroegtijdig met je achterban. 
Zij kunnen je helpen.
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Gevolgen crisis
Op de lange termijn

1. Geen/minder aanbod

2. Minder sponsorinkomsten

3. Minder kantine-opbrengsten

4. Doorlopende kosten

5. Minder leden

Bron: enquête Sport Support Ede in april 2021 onder verenigingen in 
gemeente Ede 
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Tips voor meer aanbod

1. Andere doelgroepen

2. Andere vormen (vb: beach)

3. Van binnen naar buiten

4. Alternatief aanbod (bv. bootcamp ipv volleybal)

5. Aanbod in de zomer

Deel ook jouw idee in de chat!
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Tips voor ledenbehoud en -werving

1. Contributie-teruggave

2. Cadeaubon voor leden

3. (Aanbod in de zomer)

4. Combinatielidmaatschap / wederzijdse promotie (vb. tussen culturele instellingen 
of bij hockey- en squashclub)

5. Kinderfeestjes

6. Vriendjes- en vriendinnetjesdag

7. Gezamenlijke kennismaking verschillende organisaties voor kinderen

8. Open lessen (per per use) 
Gecombineerd overzicht sportaanbod, zie “Sport in”: 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6788488069977796608/

Westerpark komt seniorenleden tegemoet
Senioren die ook komend seizoen lid blijven van Westerpark 
worden daarvoor beloond. Een voorstel hiertoe van het 
bestuur is unaniem door de ALV goedgekeurd. De 
seniorenleden zijn volgens het bestuur van de club het 
afgelopen seizoen hard geraakt door de corona-
maatregelen. Daarom is besloten tot een tegemoetkoming. 
De senioren hebben de keuze uit drie voorstellen: 75 euro 
korting op de contributie voor komend seizoen, 100 euro 
bartegoed voor komend seizoen of afzien van een 
vergoeding.

Deel ook jouw idee in de chat!
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Tips voor besparing

1. Heroverweeg investeringen

2. Vraag voor teruggave contributie om omzetting naar donatie

3. Coronaclausules in contracten (leveranciers, trainers, docenten en 
vrijwilligers)

4. Treed in overleg met grote leveranciers

5. Als je vereniging kan je software van Microsoft (office, exchange, etc.) 
gratis ter beschikking krijgen. Zie: www.techsoup.nl

6. Investeer in verduurzaming

7. Herfinancier bestaande leningen d.m.v. een lening 
bij de achterban.

Deel ook jouw idee in de chat!



Besparen: obligatiecrowdfunding

1. Makkelijk
Aanvulling op of alternatief voor financiering bij de bank. 

2. Samen mogelijk maken
Het is geweldig om samen een organisatie verder te helpen.

3. Rendement voor deelnemers
Lage spaarrente, hoger rendement op obligatie

4. Goedkoper
De achterban wil de vereniging helpen. Vaak tegen heel gunstige voorwaarden

Interessante optie
Combinatie met jaarlijkse schenkingen (periodieke gift)

Obligatiecrowdfunding



Financiën

Een gift aan een vereniging of ANBI
Doet u een periodieke gift aan een ANBI dan mag u deze gift volledig (zonder
drempel) aftrekken. 

Doet u een periodieke gift aan een vereniging die géén ANBI is? Dan mag u 
deze gift aftrekken als de vereniging voldoet aan alle volgende voorwaarden:

• De vereniging heeft minstens 25 leden;

• De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid

• De vereniging is vrijgesteld van vennootschapsbelasting of er niet aan
onderworpen

• De vereniging is gevestigd in een EU-land, op St. Maarten, Curacao, Aruba, 
De BES-eilanden of een ander door ons aangewezen land.

De Periodieke Gift

Klik hier voor meer info op de site van de belastingdienst

Aandachtspunten:

• Let op: Minimaal 5 jaar op rij een 
vast bedrag

• Onderhandse overeenkomst is 
voldoende (geen notaris)

• Aftrekbaar vanaf de eerste euro
• 25% extra aftrek i.g.v. culturele 

ANBI

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasating/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/periodieke_en_gewone_giften/voorwaarden_aftrek_periodieke_giften/voorwaarden_periodieke_giften


Voorbeeld
VB. Lening €50.000,-

€1.000,-

Leden Lening Club

€100,-

Aflossing per jaar

4%

Rente

€35,-

Schenking

€13,- (bij 37,1%-tarief)

Belastingvoordeel

Meer info? 
www.obligatieplan.nl

http://www.obligatieplan.nl/


Voorbeeld
Na 10 jaar

€1.000,-

Leden Lening Club

€1.000,-

Aflossing

€ 220,-

Rente

€350,-

Schenking

€130,- (bij 37,1%-tarief)

Belastingvoordeel

Meer info? 
www.obligatieplan.nl

Totaal uitgegeven: € 1.000,-
Retour ontvangen € 1.000,-

Rendement: 0% 

Totale kosten obligatie: € 870,-
Besparing per obligatie t.o.v. 

reguliere lening: € 350,-

Ten opzichte van lenen bij 

http://www.obligatieplan.nl/


Voorbeeld
• Obligaties

• HC Derby:
Herfinanciering: €100.000,-
• T.H.C. Hurley:
Blaashal: €466.000,-
• FC Lisse:
Clubhuis: €350.000,-
• TV Cromwijck:
Padelbaan: €85.500,-
• Koninklijks HFC
Clubhuis: €455.000,-
• Spijkerpakkenband
Nieuwe locatie: €83.000,-

Click

Click

Click

Click

Click

Meer info? 
www.obligatieplan.nl

Click

https://obligatieplan.nl/hcderby
https://obligatieplan.nl/hurley
https://obligatieplan.nl/fclisse
https://obligatieplan.nl/tvcromwijck
https://obligatieplan.nl/konhfc
http://www.obligatieplan.nl/
https://obligatieplan.nl/spijkerpakkenband


Sponsoring in 
en na de crisis



Sponsorbeleid
In de crisis



Sponsorbeleid

• Geef aandacht, toon partnership

• Laat de sponsor communiceren

• Vraag leden te kopen bij sponsors

• Wees ruimhartig 

In lastige tijden

https://sponsorvisie.nl/aandachtstip-coronacrisis-aandacht-in-moeilijke-tijden/


Sponsorbeleid

1. Stuur sponsoren aan het begin van het seizoen een bericht dat zij voor eigen communicatie 
kunnen gebruiken

2. Zorg dat jouw vereniging zichtbaar is bij de sponsoren

3. Breng sponsoren met elkaar in contact

4. Help de sponsor communiceren (check de website)

5. Branded content

Vijf tips voor een beter sponsorbeleid



Opdracht
• In welke branche(s) gaat het nu 

(juist) goed? Waar liggen nu 
(juist) kansen?

• Deel jouw inzicht in de groepschat. 
Dit is voor iedereen zichtbaar.

• Eventueel kan om een toelichting worden gevraagd.



Sponsorbeleid

NOC*NCF, LKCA

• Ledenbestand
• Member-get-sponsor
• LinkedIn 

(Download LinkedIn-analyse tool) 

• Leveranciers
• Bekijk de crediteurenadministratie 

(Zet openstaande facturen deels 
om in sponsoring)

• Breid je assortiment/aanbod uit

• Adverteerders
• Bekijk de brievenbus: folders en lokale krant
• Bekijk driehoeksborden/abri’s

• Directe omgeving 
• Wat zit er in de buurt?
• Afkijken! Sponsors bij andere clubs

• Waar gaat het goed?
• Supermarkt
• Tuincentrum/bouwmarkt
• Hardloopwinkel 
• Sportviswinkel
• Huiswerkbegeleiding/E-learning
• Zonwering
• Aannemer/schilder/loodgieter
• Slagerij/Bakkerij/Viswinkel/Bloemist
• Verduurzaming
• Coronatests
• Schoonmaak
• Autorijscholen
• (elektrische) fietsen
• Airconditioning
• ICT
• Online verkoop
• Vakantie in eigen land
• (Kinder)vakantiekampen

Potentiële sponsoren tijdens Coronacrisis

https://drive.google.com/file/d/1G5vpnKJ4WmiDuTOsP9So_zcPfduplMwn/view?usp=sharing


Sponsorbeleid

• Leg de verbinding

• Commercieel: creëer kansen

• Gunnen: laat je sponsor een concrete verschil maken

Benadering



Tip: crowdfunding
Crowdfunding biedt kansen

SV Zevenhoven

VV OVCS

VV Caesar

BFC Handbal

GSV ’28

Leiden Marathon

Bakkerijmuseum “de Oude Bakkerij” 

https://crowdfundingvoorclubs.nl/svzevenhoven/goal/view/help-svz-door-de-coronacrisis
https://crowdfundingvoorclubs.nl/ovcs/goal/view/steun-ovcs-tijdens-de-coronacrisis
https://crowdfundingvoorclubs.nl/vvcaesar/goal/view/help-vv-caesar-corona-door
https://crowdfundingvoorclubs.nl/hvbfc/goal/view/help-bfc-door-de-corona-dip
https://crowdfundingvoorclubs.nl/gsv-28/goal/view/help-gsv28-door-de-coronacrisis
https://www.crowdfundingvoorclubs.nl/marathon/goal/view/crowdfundingcampagne-leiden-marathon
https://crowdfundingplan.nl/deoudebakkerij


Sponsorbeleid
Best Practices

https://crowdfundingvoorclubs/reehorsthal

https://crowdfundingvoorclubs/reehorsthal


Werksheet
Crowdfunding

.

Download via deze link

https://drive.google.com/file/d/0ByPWc1u-jkd8QjdhT1NJaDVnZzg/view?usp=sharing


Sponsorbeleid
Crowdfunding

Vraag gratis voorbeeldplan aan op:
https://site.crowdfundingvoorclubs.nl/site/crisis/

https://site.crowdfundingvoorclubs.nl/site/crisis/


Tip: 
Club van 100

Tips: 

1. Laat deelnemers kiezen op welke wijze het geld 
wordt besteed (stemmen)

2. Periodieke gift -De club van EUR 100,- kost dan 
netto maar EUR 60,-!. 

https://crowdfundingvoorclubs.nl/melkhuisje/goal/view/club-van-100

https://crowdfundingvoorclubs.nl/demo/goal/view/club-van-100



Tip: 
Grote Clubactie
1. Nu ook met online loten verkoop
2. Minder administratie en gemiddeld hogere 

opbrengsten

Mooie voorbeelden:
Sportclub HLC (EUR 8.000,-)

Muziekvereniging Kunstzin (EUR 1.000,-)

https://www.clubactie.nl/online-lotenverkoop-biedt-uitkomst/
https://www.clubactie.nl/muziekvereniging-haalt-mooi-bedrag-op/


Tip: 
Rabo
Clubsupport

https://www.rabo-clubsupport.nl/

Zorg ervoor dat alle actuele adresgegevens en 
e-mailadressen bekend zijn bij de lokale Rabobank. 

Alle verenigingen die Rabo-klant zijn ontvangen 
bericht over de landelijke Rabo ClubSupport Actie; 
Samen vieren we de winst. Aanmelden start medio 
september. Zorg ervoor dat alle leden op jouw 
vereniging stemmen zodat je een mooi bedrag 
verzamelt voor jouw club.

https://www.rabo-clubsupport.nl/


Voorbeeld
Handige website

• FAQ Rijksoverheid voor Cultuur
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur

• Coronachecklist en FAQ NOC*NSF
https://nocnsf.nl/checklist-coronavirus-sportverenigingen

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur
https://nocnsf.nl/checklist-coronavirus-sportverenigingen


”Zijn er 
nog vragen?”



Evaluatie

NOC*NSF, LKCA

Wat vonden jullie van dit webinar?

• Geef een cijfer tussen de 1 (zeer slecht) en  10 (zeer goed) 

En zet je eerlijke open feedback in de chat.

Dat biedt ons de mogelijkheid dit webinar te verbeteren voor 
andere sport- en cultuurverenigingen/-stichtingen.



#sportakkoord

Hartelijk dank voor uw deelname

Dit webinar wordt mede mogelijk gemaakt door het 
Sportakkoord en Rabobank, partner van het verenigingsleven


