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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief
Beste vereniging, stichting, organisatie,
het is stil in de straten, op de velden, in de sporthallen. Terwijl
(sport)verenigingen in deze moeilijke tijden voor een
uitlaatklep en saamhorigheid kunnen zorgen, verkeert u nu
zelf in onzekerheid. Wanneer kan uw accommodatie weer
open, wanneer kan er weer getraind worden of kunnen de
wedstrijden hervat worden. En wat te doen met dat mooie evenement of dat concert? Uitstellen
naar het najaar, naar volgend jaar? U buigt zich misschien over creatieve ideeën om het dit jaar
anders te doen.
En wat te denken van de financiën. U heeft wel vaste lasten, maar veel minder inkomsten.
Kortom, u heeft als bestuurder nu veel aan uw hoofd.
Als gemeente willen wij u daar waar mogelijk ondersteunen, we denken graag met u mee. Voor
nu hebben wij maatregelen getroffen waar we u op korte termijn mee ondersteunen. De
komende periode gaan ook wij nadenken over manieren waarop wij samen deze coronacrisis zo
goed mogelijk door kunnen komen.
Wij wensen u veel sterkte, gezondheid en een goede voortzetting van uw vereniging of stichting
toe.
Met vriendelijke groet,
Peter van der Ven, wethouder Sport
Paula Jorritsma, wethouder Cultuur

Steun vanuit de gemeente Altena
Als gemeente Altena willen wij waar mogelijk onze
verenigingen steunen in deze zware tijden. De volgende
punten willen wij bij u onder de aandacht brengen:
Huurt u een accommodatie/ruimte van de
gemeente?
Rond deze tijd ontvangt u van ons altijd de eerste
huurnota van het jaar.
Wij stellen het sturen van uw huurnota uit tot 1 juli 2020
We sturen u nog geen huurnota. Daarmee willen we voorkomen dat uw vereniging op korte
termijn in financiële problemen komt.
Eventueel kunnen we die termijn nog verlengen, als dat nodig is. We denken na over
maatregelen die we op (middel)lange termijn nemen.
Neem contact met ons op als u uw huurnota wel wilt ontvangen
Heeft u weinig financiële hinder van de maatregelen tegen corona? En wilt u de nota’s liever wel
ontvangen en betalen? Neem dan even contact op met Joan van Duren via
j.duren@gemeentealtena.nl.

Corona-informatie voor sportverenigingen
De regeling voor sectoren die getroffen worden door de maatregelen van de overheid in de
coronacrisisis maandag 30 maart ingegaan. De regeling zet in op het niet meer kunnen betalen
van vaste lasten vanwege maatregelen die genomen zijn vanwege het coronavirus. Ook
sportverenigingen en -stichtingen en bijvoorbeeld zwembaden en fitnessclubs kunnen via
Economische Zaken een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro ontvangen.

Corona-informatie voor culturele verenigingen
Organisaties en zzp‘ers in de cultuursector kunnen gebruik maken van het kabinetsbrede
pakket voor bedrijven en ondernemers. Ook zijn er specifieke maatregelen voor de
cultuursector. Deze aanpak moet ervoor zorgen dat banen behouden blijven, instellingen niet
omvallen en er hulp geboden kan worden bij acute problemen.

Toezicht sportvelden
Op anders drukbezocht sportvelden is nu nauwelijks meer iemand te bekennen. Dit roept
vragen op over veiligheid en vernielingen. De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van
de gemeente houden een oogje in het zeil.

Subsidies betaald
Alle subsidies die zijn toegezegd aan clubs en verenigingen in 2020 zijn betaald.
Zoals u waarschijnlijk weet, werken we als gemeente aan een nieuw subsidiebeleid. In oktober
2019 zijn clubs en verenigingen uitgenodigd om hier samen over mee te praten. Ook is er een
klankbordroep van vertegenwoordigers van deze clubs opgericht en betrokken bij de
ontwikkeling van dit nieuwe beleid. Inmiddels liggen er enkele scenario’s die we in april graag
met u besproken hadden op een bijeenkomst. Door de coronacrisis kan dat nu niet doorgaan en
bekijken we wat later dit jaar wel mogelijk is.

Evenementen
In het voorjaar vinden er vaak volop evenementen plaats. Zoals bekend kunnen die helaas niet
doorgaan. Op dit moment is de maatregel van kracht tot 1 juni.
Evenementenaanvragen na 1 juni nemen we in behandeling
Vraagt u een vergunning aan voor een evenement na 1 juni? Dan nemen we die in behandeling.
Of ze uiteindelijk doorgaan hangt af van de maatregelen die dan gelden. Wij begrijpen dat dit tot
veel onzekerheid leidt bij u als organisator.
We wachten met facturen sturen
Wij bekijken momenteel wat we doen met de leges voor evenementen die niet door kunnen
gaan. Tot die tijd versturen we geen factuur.
Grote evenementen naar volgend jaar
De verwachting is dat veel evenementen later in het jaar gehouden worden. Organiseert u een
groot evenement? Dan adviseren wij dat te verplaatsen naar volgend jaar.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u communicatie@gemeentealtena.nl toe aan uw adresboek.

