Rekenvoorbeeld financiële schade
Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19

Datum: 15 februari 2021

Uitleg financiële schade TASO Q4
De TASO is bedoeld voor de financiële schade die de aanvrager heeft geleden, als gevolg van de maatregelen ter bestrijding
van COVID-19 in het vierde kwartaal van 2020. De hoogte van uw tegemoetkoming is dus afhankelijk van de hoogte van
uw financiële schade.
Deze schade bestaat uit de volgende onderdelen:
 de doorlopende lasten gerelateerd aan de sportaccommodatie, in eigendom of beheer van de aanvrager;
 de personeelskosten die niet al geheel of gedeeltelijk via de NOW of Tozo zijn gecompenseerd;
 de bondsafdrachten van de aanvrager;
 het kantineresultaat van de aanvrager.
Doorlopende lasten
Hiermee worden lasten bedoeld voor gas, water, licht, onderhoud, belastingen en heffingen. Maar ook hypotheeklasten of
andere kosten gerelateerd aan leningen en verzekeringen die direct betrekking hebben op het gebruik van de
sportaccommodatie in beheer of eigendom van de amateursportorganisatie, zonder huurverplichtingen.
Let op: Alleen de bovengenoemde periodieke lasten kunnen worden meegenomen. Kosten voor bijvoorbeeld internet, televisie, telefonie,
kassasystemen, bankkosten of de huur van de accommodatie of apparaten vallen hier dus niet onder.
Personeelskosten
U mag personeelskosten (in dienst of ingehuurd) meetellen als die niet geheel of gedeeltelijk zijn gecompenseerd door de
NOW of de Tozo.
Let op: Vrijwilligersvergoedingen mogen niet worden meegenomen als personeelskosten.
Bondsafsdrachten
De bondsafdrachten zijn de afdrachten die u in het laatst afgesloten boekjaar verschuldigd was aan een sportbond
aangesloten bij NOC*NSF, gedeeld door vier.
Let op: Het mag hier ook gaan om een gebroken boekjaar, bijvoorbeeld juli 2020 tot juni 2021, als het boekjaar van uw
amateursportorganisatie aansluit bij uw competitiejaar.
Kantineresultaat
Dit betreft het totaal aan inkomsten uit verkoop, minus de inkoopkosten van de sportkantine in uw eigendom of beheer in
het laatst afgesloten boekjaar gedeeld door vier.
Let op: Het mag hier ook gaan om een gebroken boekjaar, bijvoorbeeld als het boekjaar van uw amateursportorganisatie aansluit bij uw
competitiejaar.

Rekenvoorbeeld financiële schade TASO Q4
Voetbalclub Achilles heeft de volgende maandelijkse lasten. Alleen de kosten in blauw mogen worden meegenomen:
Gas/water/licht:
€ 2.000
Onderhoudskosten:
€ 300
Afschrijvingen:
€ 150
Belastingen/heffingen:
€ 200
Internet en telefoonkosten:
€ 100
Hypotheeklasten:
€ 400
Huurkosten accommodatie:
€ 1.200
Lening/verzekering:
€ 100
De doorlopende lasten per maand komen op € 3.000 uit. Voor een kwartaal bedragen de doorlopende lasten dus
3 x € 3000 = € 9.000.
De voetbalclub heeft geen NOW of Tozo ontvangen, dus mogen de personeelskosten van € 600 per kwartaal worden
meegenomen in de berekening. De vrijwilligersvergoeding van € 300 per maand mag niet worden meegeteld.
De bondsafdrachten van Achilles bedragen € 1000 voor het laatst afgesloten boekjaar, dus € 250 voor het vierde kwartaal.
Het kantineresultaat van het laatst afgesloten boekjaar 2019-2020 was € 1.000. Vanwege dit lagere resultaat door de
gedeeltelijke sluiting van de amateursportorganisatie Achilles, mag het 25% van € 1000 = € 250 optellen bij de totale
financiële schade.

Inkopen 2019-2020: € 4.000

Verkopen 2019-2020: € 5.000

Berekening financiële schade
Doorlopende lasten
Personeelskosten
Bondsafdrachten
Kantineresultaat
Totaal

€ 9.000
€ 600
€ 250
€ 250
€ 10.1000

Met deze som komt de totale financiële schade in het vierde kwartaal voor Achilles dus uit op: €10.100.

