
 

      
 

 

NIEUWSBRIEF BESTUUR GEWESTEN 

DRENTHE  EN GRONINGEN 

 
21 februari 2021  

AAN DE LEDEN VAN DE SCHAATSVERENIGINGEN  

DIE MET BAANKAART TRAINEN OP KARDINGE 

 

Beste sportvrienden, 

Afgelopen week verscheen in de media berichtgeving dat de Gemeente Groningen de huur voor 
sportverenigingen, die geen gebruik hebben kunnen maken van gereserveerde accommodaties, gaat 
compenseren.  

 
Ook de Gewesten Drenthe en Groningen en sommige verenigingen die onder het de gewesten vallen 
hebben ijsuren gereserveerd die niet gebruikt konden worden door de coronamaatregelen. We gaan 
ervan uit dat deze uren niet in rekening gebracht zullen worden door SPORT-050. Het gewestelijk 
bestuur heeft hierover contact met de directie van Kardinge. Helaas zijn wij nog niet formeel 
geïnformeerd. Zodra dat gebeurt zal het Gewestelijk Bestuur de verenigingen informeren over 
afspraken ten aanzien van compensatie voor de kosten voor de baankaarten van hun leden. 
 
We gaan er vanuit hiermee vooreerst voldoende te hebben geïnformeerd. 

Nu.nl - Donderdag 18 februari 2021 
 
Het Groningse College van Burgemeester en Wethouders wil, vooruitlopend op een nieuw steunpakket vanuit het 
Rijk, sportclubs tegemoetkomen door tot eind maart de huur kwijt te schelden voor niet gebruikte uren. 
 
Tijdens de Corona-crisis is er door veel sportverenigingen niet of nauwelijks gebruik gemaakt van de gemeentelijke 
sportvoorzieningen. 
 
Volgens Wethouder Inge Jongman (Sport) hebben sportclubs het moeilijk. De gemeente opende daarom eerder al het 
Corona-Sportloket. Hier kunnen clubs met financiële problemen zich melden. 
Daarnaast wordt vanuit het Rijk gewerkt aan een nieuw steunpakket voor de sportsector. Dit is een vervolg op de 
regeling voor gederfde huurinkomsten. De gemeente Groningen wil hier echter niet op wachten, volgens Jonkman. 
 
De gemeente brengt samen met de sportclubs in kaart in hoeverre gebruik is gemaakt van de voorzieningen. Dit 
wordt vervolgens in het tarief verwerkt. Voor de meeste sportclubs betekent dit dat ze geld terugkrijgen, aldus de 
gemeente. 
 
De compensatie is van toepassing op de amateurgebruikers van de buiten- en binnensport, zwembaden en ijsbanen. 
Sport050, het platform voor de sport in Groningen, gaat alle sportclubs en sportbonden benaderen. 

 


