POSITION PAPER
TEN BEHOEVE VAN SPORTVERENIGINGEN
15 JUNI 2020

WAT IS NETWERK IN DE SPORT?
Werkgeversvereniging Netwerk in de Sport (NIDS) is drie jaar geleden opgericht door vijf stichtingen die allen,
zonder winst oogmerk, amateursportverenigingen ondersteunen bij het invullen van ‘goed werkgeverschap’.
NIDS telt op jaarbasis ruim 1300 aangesloten sportverenigingen die samen op jaarbasis ruim 3500
trainer/coaches in dienst hebben.
Deze vijf sportservicebureau ’s vormen samen al 40 jaar een hulpstructuur met landelijke dekking die
sportverenigingen en hun technisch kader niet alleen adviseert over arbeidsrechtelijke aangelegenheden,
maar hen ook daadwerkelijk helpt door fiscaal/juridische formaliteiten behorend bij het werkgeverschap voor
hen uit te voeren.
Niet alleen het toenmalig Ministerie van CRM heeft deze werkwijze gestimuleerd, maar ook het Ministerie van
Financiën heeft, bij resolutie van 10 maart 2000, het bijzondere karakter van deze hulpstructuur
benoemd en erkend door een BTW vrijstelling toe te kennen aan de vijf sportservicebureau‘s. Een van de
uitdrukkelijke condities is, dat het sportservicebureau géén werkgeversrisico mag overnemen van de vereniging.
Een ander kenmerk van de dienstverlening is dat het sportservicebureau het salaris uitbetaalt aan de
trainer/coach en alle heffingen en premies onder één collectief loonheffingsnummer afdraagt aan het UWV.
Hiermee zijn werknemers verzekerd van een goede rechtspositie wordt er gestreefd naar goed werkgeverschap
volgens wet- en regelgeving, omdat de verenigingen zijn aangesloten bij NIDS en dus de CAO Sportverenigingen
hanteren.

DE 5 SPORTSERVICEBUREAU’S
De vijf sportservicebureau’s zijn:
•
•
•
•
•

Stichting Sportwerkgever Fryslân
Stichting STK Drenthe
Het Arbeidsloket Groningen
Stichting Sportservice Noord-Brabant
Stichting Sportkader Nederland

WAT IS ER AAN DE HAND?
De huidige NOW-maatregel staat vooralsnog slechts één aanvraag per
loonheffingsnummer toe. Daardoor kunnen verenigingen, die meer dan
20% omzetverlies lijden en die worden verloond via het loonheffingsnummer van een van de vijf sportservicebureau’s, geen aanspraak doen
op de NOW-maatregel.
Dit pakt zeer nadelig uit voor tal van verenigingen die noodgedwongen o.m.
hun kantine moeten sluiten en veel inkomsten mislopen.

WAT IS ER AAN DE HAND (2)?
We zien dat met name bij (grotere) verenigingen met een eigen
accommodatie/kantine - over het algemeen de gezondere vitalere
verenigingen - de grootste problemen ontstaan.
De seizoensgebonden sportaanbieders, zoals zwembaden,
tennisbanen/verenigingen en andere zomersporten, vallen als
seizoensaanbieder buiten de boot.

ONDERNOMEN ACTIES?
• Mede door het intensieve lobbywerk van NIDS is er een steunpakket
van 110 mln voor de sport beschikbaar gekomen
• 90 mln gaat naar Gemeenten voor het kwijtschelden van huur van
accommodaties
• 20 mln gaat naar verenigingen met eigen accommodaties, maar ook
naar de verenigingen van NIDS die een loonschade lijden van minder
dan 3.999 euro*
• Dit biedt voor ongeveer de helft van de verenigingen een oplossing
maar niet voor de grotere verenigingen met juist veel schade
* e.e.a. onder voorbehoud van nadere uitwerking en publicatie ministerie

OPROEP AAN PROVINCIES/GEMEENTEN:
• Netwerk in de Sport doet een dingende oproep aan provincies en
gemeenten om de verenigingen met veel loonschade te
ondersteunen!
• Juist deze verenigingen hebben altijd op een correcte en
professionele wijze hun zaken geregeld en worden nu hard geraakt
doordat ze hun werkgeverszaken hebben ondergebracht bij een van
de 5 sportservice bureaus
• Financiële steun aan deze verenigingen - die met hun enorme
arsenaal aan vrijwillige inzet, zoveel betekenen voor de maatschappij
tegen zeer beperkte kosten – is een investering met een hoog
rendement voor de samenleving!

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie, kunnen gemeenten en provincies zich wenden tot:
Secretariaat Netwerk in de Sport:
Mr. Peter van der Aart
email en tel
Yanna de Vries

email en tel

Bestuur NIDS
Ellis van der Weerden (vz) evanderweerden@teamsportservice.nl
tel: 06 51113273

