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Betreft: Compensatiemaatregelen voor de sportsector t.g.v. de coronacrisis

Geachte Burgemeester en schepenen,
De huidige coronacrisis heeft een ongeziene impact op onze samenleving en ook de
sportsector ontkomt hier niet aan. De werking van alle sportclubs is tot stilstand gekomen
door de logischerwijze verplichte stopzetting van alle sportieve activiteiten. De coronacrisis
heeft verstrekkende gevolgen voor bijna alle sportclubs in Vlaanderen, zowel op
organisatorisch als financieel vlak.
De Vlaamse regering heeft beslist om vanuit het noodfonds zo’n 87,3 miljoen euro via de
lokale besturen te laten doorstromen naar de lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen.
VSF verheugt zich over het feit dat de Vlaamse Regering een aanzienlijk deel heeft
gereserveerd voor de ondersteuning van het lokaal verenigingsleven. Uit de besprekingen in
het parlement en uitspraken van Minister-president Jan Jambon en minister van Sport Ben
Weyts blijkt dat de eerste focus bij sportieve verenigingen moet liggen. VSF hoopt dan ook dat
u deze aanbeveling ter harte zal nemen en de lokale sportclubs, waarvan nu reeds een groot
aantal met een nijpend cashflow probleem geconfronteerd worden, op een afdoende wijze
ondersteund zullen worden. VSF heeft een bevraging gelanceerd onder de sportclubs en
daaruit kwamen enkele prioritaire criteria naar voor, die voor onze sportclubs belangrijk zijn
om de impact van de coronacrisis te counteren. We geven ze ter inspiratie van de uitwerking
lokale steunmaatregelen graag mee:
•

•

•

Alle kosten gelinkt aan de sportinfrastructuur, zoals daar zijn de kosten van concessieen
exploitatiekosten,
leningen,
huurgelden,
taksen,
verzekeringen,
onderhoudskosten inclusief personeelskosten, machinepark, producten,…;
Excessief en uitzonderlijk verlies aan inkomsten door annulering van activiteiten,
competities, compensaties voor door de crisis onmogelijk geworden
diensten/prestaties,…;
Gebrek aan alternatieven om de kosten te beperken doordat men geen gebruik kon
maken van regelingen zoals tijdelijke werkloosheid in geval van spelerslonen,
compensatiemaatregel zelfstandigen, hinderpremie, …;

•
•

Belang van het moment in het seizoen waarop de crisis valt en de invloed die dit heeft
op o.a. verlies van leden, …;
Flexibiliteit in alles wat met subsidies, verantwoordingen en deadlines te maken heeft
voor lokale subsidiedossiers.

VSF is steeds bereid om samen met de sportfederaties bijkomend advies en ondersteuning te
leveren bij het uitwerken van lokale steunmaatregelen voor de sportverenigingen.
Met vriendelijke groeten
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