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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde
over Ondersteu n i ng sportveren i g i n gen bij aanvra gen Rij kssteu n pa kketten

Geachte heer Zwiers,

ln uw brief van 6 februari stelde u een aantal vragen over de ondersteuning van
sportverenigingen bij aanvragen voor financiële ondersteuning met betrekking
tot Rijkssteunpakketten in het kader van Corona. Deze vragen beantwoorden wij
als volgt.

Vraag 1

Herkent u het beeld dat sportverenigingen in Drenthe niet optimaal gebruik
maken van de landelijke steunpakketten en dat het wenselijk is dat dit wel
gebeurt?

Antwoord 1

Wij hebben veel waardering voor de inzet van vrijwilligers bij sportvereni-
gingen in het algemeen en juist in deze uitdagende tijd. W| kunnen ons
heel goed voorstellen dat niet alle vrijwilligers exact op de hoogte zijn
van de actuele ontwikkelingen en steunpakketten. De reguliere contacten
van SportDrenthe bevestigen dat ook. Het is zeker wenselijk dat de lande-
lijke steunpakketten benut worden. Het is de bedoeling dat verenigingen
hiermee geholpen worden.
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Vraag 2
Ziet u mogelijkheden om sportverenigingen te ondersteunen bij het aanvragen
van deze steunpakketten? En zo ja hoe?

Antwoord 2

Deze mogelijkheden zien wij zeker. Op basis van signalen vanuit vereni-
gingen heeft SportDrenthe besloten om 3 maart 2021 een extra webinar
te organiseren om enerzijds verenigingen te helpen bij het aanvragen van
de Rijkssteunpakketten en anderzijds goed geïnformeerd te blijven over
de actuele situatie bij sportverenigingen. Daarnaast heeft SportDrenthe in
samenwerking met ons vorig jaar september een coronaloket voor vereni-
gingen geopend. Sportclubs die in financiële problemen dreigen te
komen, kunnen hier terecht voor advies. Wij zullen de Drentse ge-
meenten eyeneens vragen om de verenigingen te bereiken om ze atten-
deren op de ondersteuning via Sport Drenthe en de Rijkssteunpakketten
voor zover de betreffende gemeente dat nog niet heeft gedaan.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

wa.coll



    

 
Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten in de provincie Drenthe 
Mevr. J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC  ASSEN 
 
 
6 februari 2021 
 
 
Betreft: Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde over Ondersteuning sportclubs bij 

aanvragen voor financiële ondersteuning Rijkssteunpakketten 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
De coronacrisis raakt iedereen. Vanuit de Rijksoverheid zijn verschillende steunpakketten opgezet om de 
gevolgen op te vangen. Voor sportverenigingen wordt binnenkort een nieuw steunpakket open gezet, de TASO 
(Tegemoetkoming Amateursportorganisaties), voor de komende periode waarin er nauwelijks gesport wordt 
en kantines gesloten zijn. De Statenfractie van PvdA Drenthe heeft van verschillende sportverenigingen 
gehoord dat het aanvragen van dit steunpakket niet eenvoudig is. Het vraagt veel inspanning van de 
vrijwilligers van deze sportverenigingen. Het leidt ertoe dat niet alle verenigingen deze tegemoetkoming 
aanvragen. Soms omdat het teveel tijd vraagt, soms omdat het te ingewikkeld is.  
De PvdA Drenthe maakt zich hierover zorgen. Sportverenigingen zijn van groot maatschappelijk belang. 
Doordat de meeste leden trouw hun contributie blijven betalen, blijven verenigingen overeind. Verscheidene 
sponsoren hebben echter steeds minder financiële ruimte, waardoor zij moeilijk verenigingen kunnen steunen. 
Het steunpakket is dan een welkome aanvulling om als vereniging overeind te blijven.  
De steunpakketten dienen volgens PvdA Drenthe door iedere vereniging aan te vragen zijn. De Statenfractie 
van de PvdA Drenthe zou graag zien dat verenigingen, waar nodig, worden ondersteund bij het aanvragen van 
de steunpakketten. 
 
Tegen deze achtergrond hebben we de volgende vragen:  
 
1.  Herkent u het beeld dat sportverenigingen in Drenthe niet optimaal gebruik maken van de landelijke 

steunpakketten en dat het wenselijk is dat dit wel gebeurt? 
2. Ziet u mogelijkheden om sportverenigingen te ondersteunen bij het aanvragen van deze 

steunpakketten? Zo ja hoe? 
 
 
Namens de fractie van de PvdA,  
 
 
Peter Zwiers 
 


