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Inleiding – update coronacrisis
Hierbij ontvangt u een update in verband met de coronacrisis. Onze vorige coronamailing was van
3 juni 2021. De aanleiding voor deze mailing is de vierde stap van het Openingsplan van de
Rijksoverheid.
Protocol Verantwoord Sporten
In de persconferentie van 18 juni heeft het kabinet verdere versoepelingen aangekondigd.
Hieronder verwijzen wij u graag naar de meest recente versie van het Protocol Veilig Schaken.
Dit protocol is geldig vanaf 26 juni.
De belangrijkste wijzigingen voor schaakclubs zijn:
- Wedstrijdschaak is (onder voorwaarden) voor iedereen toegestaan.
- Er geldt geen leeftijdsonderscheid meer bij de sportbeoefening.
- De capaciteit van de zaal mag maximaal benut worden (hiervoor gold een maximum van
50 personen), waarbij 1,5 meter afstand mogelijk moet zijn. Dit komt neer op ruwweg 5 m2
per persoon.
- De horecabeperkingen zijn voor een groot deel opgeheven. Zie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemenecoronaregels/aangekondigde-maatregelen/plannen-horeca-winkels-en-warenmarkten
Het Protocol Veilig Schaken is aangepast aan de meest recente informatie van de overheid en
NOC*NSF. U vindt dit protocol op onze website:
https://www.schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/protocol/Protocol-VeiligSchaken.pdf
Financiële regelingen
Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in 2020 en
begin 2021 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad,
waaronder de amateursport.
Hieronder informatie over twee regelingen: TASO en TVS. Voor het eerste kwartaal 2021 geldt dat
aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 11 juli 2021. De aanvraagperiode voor het tweede
kwartaal zal opengaan op 26 juli.
TASO
De TASO-regeling kwartaal 1 2021 is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10%
omzetverlies hebben gehad in het eerste kwartaal van 2021 en financiële schade hebben geleden
van ten minste € 1.000. Dit is een verruiming ten opzichte van TASO Q4 2020.
De aanvraagperiode voor TASO Q1 2021 loopt van 17 mei tot en met 11 juli 2021.
Voor de voorwaarden zie: https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid19/q1-2021
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.
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Subsidie aanvragen met betrekking tot de TVS regeling over kwartaal 1 van 2021 kan nog tot en
met 11 juli. Voor de voorwaarden zie: https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-verhuurderssportaccommodaties-covid-19/q1-2021

BTW
Wij hebben u eerder geïnformeerd dat de BTW-vrijstelling voor denksporten per 1 januari 2022
gaat verdwijnen. Momenteel zijn wij, samen met de andere denksportbonden en NOC*NSF, nog in
gesprek met het ministerie van Financiën c.q. de Belastingdienst of het mogelijk is om een
centrale aanmeldprocedure voor denksportverenigingen te regelen die gebruik willen maken van
de Kleine Ondernemers Regeling (KOR).
De bridgebond heeft twee documenten gemaakt ten behoeve van alle denksportverenigingen.
Deze (zeer nuttige!) documenten hebben zij gedeeld met de andere denksportbonden en zijn
bijgevoegd bij deze mailing. Het betreft:
- Een korte instructie over de invoering van de BTW-plicht.
- Een notitie over de KOR: Wat houdt de KOR in en wat zijn de gevolgen als een vereniging
gebruik wil maken van de KOR?
Wij adviseren u om de komende maanden te gebruiken om af te wegen of uw vereniging gebruik
kan en wil maken van de KOR. Daarvoor kunt u deze documenten gebruiken.
In september gaan wij een korte peiling doen onder alle verenigingen om na te gaan wie er
gebruik wil gaan maken van de KOR. Ons advies is om, hangende het overleg met het ministerie,
uw vereniging nog niet zelf aan te melden voor de KOR. Wij zullen u zo spoedig mogelijk over de
ontwikkelingen informeren, in elk geval ruimschoots voor de uiterste deadline van 3 december
2021.
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