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Inleiding 
Op 26 januari 2021 is de subsidieregeling TASO II door de Minister van Medische Zorg bekend 
gemaakt. De regeling is op 29 januari gepubliceerd in de Staatscourant. De beleidsregel bestaat uit de 
formele regeling en een toelichting daarop. Omdat de regeling veel vragen oproept bij 
amateursportverenigingen heeft de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 19 februari nadere duiding gegeven aan begrippen binnen de 
regeling middels vragen en antwoorden en rekenvoorbeelden. 
 
Deze notitie is opgesteld op verzoek van IJshockey NL ten behoeve van de TASO Helpdesk. 
 

De regeling TASO II op hoofdlijnen ten behoeve van ijshockeyverenigingen (SBI 
93.12.8); hoofdstuk 2 van de regeling. 
   
De volgende vier hoofdlijnen zijn te noemen:  
 
1. In Q4 is ten minste 10% omzetverlies geleden als gevolg van COVID-19 maatregelen 
 
2. Financiële schade kan bestaan uit: 

- Personeelskosten (die niet reeds op basis van NOW of Tozo zijn gecompenseerd) 
- De bondsafdrachten 
- Het kantineresultaat 

 
3. De tegemoetkoming is afhankelijk van de berekende financiële schade (een staffel van € 1.500 tot  
    € 12.500). 
 
4. De aanvraag voor een tegemoetkoming kan worden aangevraagd in de periode 19 februari tot en 
    met 5 april 2021 via een vastgesteld formulier op de website: www.dus-i.nl 
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Omzetverlies 
Tekst regeling: 
“Het omzetverlies wordt bepaald op basis van het verschil tussen het totaal van inkomsten uit begrote 
contributies, de sportkantine, sponsoring, fondsenwervende activiteiten, entreegelden, subsidies in de 
periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020, ten opzichte van het totaal van deze 
inkomsten in de periode van 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2019. Onder de begrote omzet 
wordt verstaan: de contributie die leden van de amateursportorganisatie verschuldigd waren, exclusief 
eventuele kwijtscheldingen, restituties of betalingsachterstanden. Voor de berekening van het 
omzetverlies dienen daarom de contributies te worden meegerekend zoals die oorspronkelijk 
verschuldigd zijn aan de aanvrager. Eventuele (nog) niet betaalde contributies, kwijtscheldingen of 
restituties mogen in beide periodes niet worden meegerekend als omzetderving. De achterliggende 
gedachte is dat, tenzij een amateursportvereniging is geconfronteerd met verlies van leden als gevolgt 
van de Coranoacrisis, de contributies normaal gesproken niet sterk zouden moeten verschillen tussen 
Q4 2020 en Q4 2019” 
 
 

Het gehanteerde begrip begrote omzet is dus niet hetzelfde als de omzet zoals blijkt uit de door 
de vereniging vastgestelde jaarbegroting! 
 
In de vragen en antwoorden van de Dienst Uitvoering Subsidies wordt een nadere uitleg 
gegeven: 
“U berekent en vergelijkt uw omzet van Q4 2020 met de omzet Q4 2019” Hier wordt in 
tegenstelling tot de tekst in de regeling uitgegaan van gerealiseerde omzet Q4 2020 ten 
opzichte van Q4 2019. 
 
“Inkomsten moeten worden toegerekend op de periode waarop ze betrekking hebben”. Dat is 
duidelijk: het maakt niet uit wanneer is gefactureerd, van belang is de toerekening aan de 
periode. Dus opbrengsten contributie seizoen 2019/20 gedeeld door 2= omzet 2019 Q4. Idem 
contributie die over 2020/21 is gefactureerd heeft voor de helft betrekking op Q4 2020. 
 
De bedoeling van de regeling is dus een zuivere toerekening van de gefactureerde en/of te 
factureren omzet over 2020/21 naar de periode Q4 zonder rekening te houden met creditering 
op basis van tegemoetkomingen/coulance. Omdat in de regel bij onze verenigingen uitsluitend 
kan worden opgezegd tegen het einde van het seizoen zullen wij geen “last” hebben van 
omzetverlies in Q4 ten gevolge van Corona gerelateerde opzeggingen. 
 
Het is daardoor niet waarschijnlijk dat er veel ijshockeyverenigingen zijn die meer dan 10% 
omzetverlies in Q4 kunnen aantonen. Om daaraan te voldoen moeten weggevallen inkomsten 
van sponsoren, kantine inkomsten, entreegelden e.d. dan verhoudingsgewijs zwaar drukken op 
de totale inkomsten (als het Bene-League team bijvoorbeeld onderdeel van de 
amateurvereniging is). 

 

Personeelskosten 
Tekst regeling: 
“Personeelskosten zijn zowel de loonkosten voor personeel in dienst als de kosten voor inhuur van 
personeel” 
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Personeelskosten (in dienst of ingehuurd) tellen mee voor zover ze niet geheel of gedeeltelijk zijn 
gecompenseerd door de NOW of Tozo. Vrijwilligersvergoedingen mogen niet worden meegenomen als 
personeelskosten.  
 
 

Bondsafdrachten 
Tekst regeling: 
“Dit zijn de jaarlijkse bijdragen betaalt aan een sportbond onder meer gebruikt om competities te 
organiseren en verenigingsondersteuning te kunnen uitvoeren” 
 

Ook voor lasten geldt: het maakt niet uit wat de factuurdatum is, het gaat om toerekening aan 
de juiste periode. Reeds gefactureerde administratiekosten transfers, dispensatieaanmeldingen, 
reiskosten scheidsrechters en  wedstrijdgelden zijn volledig toe te rekenen aan Q4. Contributie 
individueel lidmaatschap, contributie en competitieafdrachten zijn voor de helft toe te rekenen 
aan Q4.  

 

Kantineresultaat 
Tekst regeling: 
“Dit bestaat uit de inkomsten uit verkoop van de sportkantine minus de inkoopkosten. Overige kosten 
of inkomsten gerelateerd aan de sportkantine zoals vrijwilligersvergoedingen, onderhoud apparatuur, 
verhuur worden niet meegerekend. 25% van het kantineresultaat uit het laatst afgesloten boekjaar kan 
worden opgevoerd als schadebedrag” 
 

Er wordt uitdrukkelijk gesproken over het kantineresultaat van het laatst afgesloten boekjaar 
gedeeld door 4. Er wordt blijkbaar geen rekening gehouden met afwijkende seizoenen. Onze 
kantineomzet bestrijkt een periode van 6 maanden zodat delen door twee logisch zou zijn. De 
regeling houdt hier expliciet geen rekening mee. 

 
 
 
 
 
Bronnen: 
Beleidsregel van de Minister voor Medische Zorg van 26-1-2021, kenmerk 1812008-217025-S 
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen Ministerie VW&S: 

 Vragen en antwoorden TASO d.d. 19-2-2021 
 Rekenvoorbeeld financiële schade TASO d.d. 19-2-2021 
 Beslisboom voor Q4 TASO II 

 


