
Financiële ondersteuningsregelingen COVID-19 en sport

In verband met de maatregelen voor de bestrijding van het COVID-19 zijn er op 
dit moment een aantal financiële rijksregelingen van kracht zijn.
Op dit moment worden drie specifieke regelingen sport opnieuw “ingericht”. Dit 
zijn: 

 TVS: Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19
 SPUK IJZ: Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden
 TASO: Tegemoetkoming Amateur Sportorganisaties COVID-19

TVS
De TVS-regeling is bedoeld om de huur van een sportaccommodatie kwijt te 
schelden als deze accommodatie vanwege de coronamaatregelen niet door 
amateursportorganisaties gebruikt kon worden. Een aanvraag kan worden 
ingediend door: 

 de gemeente;
 de uitvoeringsorganisatie (lokaal sportbedrijf, of bijvoorbeeld 

zwembadexploitant);
 een particuliere vastgoedeigenaar voor de bij hun hurende amateur 

sportorganisatie zonder winstoogmerk;
 de gemeente kan ook aanvragen namens het lokale sportbedrijf of 

bijvoorbeeld zwembadexploitant.

Voor deze periode is een bedrag van € 40 miljoen beschikbaar. 

Verhuurders (exploitanten) en amateursportorganisaties vragen wij om met 
elkaar in gesprek te gaan voor het doen van een aanvraag bij de TVS-regeling om
de huur te kunnen kwijtschelden.
 
SPUK IJZ
Gemeenten en exploitanten van ijsbanen en zwembaden doen er alles aan deze 
accommodaties open te houden. Vanwege de coronamaatregelen is dit 
economisch niet rendabel, maar maatschappelijk wel zeer wenselijk. Om de 
financiële gevolgen te verzachten, is een bedrag van € 36 miljoen beschikbaar.

Gemeente en zwembadexploitanten zullen net als voor de voorgaande perioden 
met elkaar in gesprek gaan over aanvraag van de SPUK.
 
TASO
De TASO-regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die omzetverlies 
hebben gehad en financiële schade hebben geleden als gevolg van de COVID-19 
maatregelen. Hiervoor is een bedrag beschikbaar van € 24 miljoen.

Een aanvraag kunnen amateursportorganisaties zelf indienen.

Officiële publicatie(s) en ingangsdata
De regelingen zullen vermoedelijk begin 2022 ingaan. De regelingen zullen kort 
daarvoor officieel gepubliceerd worden. De Dienst Uitvoering Subsidies-
Instellingen van het Ministerie van VWS DUS-i (www.dus-i.nl) zal weer de 
uitvoeringsorganisatie zijn. 

https://sportengemeenten.us14.list-manage.com/track/click?u=1cc322df9dec8afb376954ebd&id=c1312ffacc&e=aa2c7ba85e

