
 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

Gemeente Hengelo 

   
Pro Hengelo 
T.a.v. de heer F. Peters 
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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Tegemoetkoming verhuur 
sportaccommodaties COVID-19 

3126826  20 oktober 2020 

Geachte heer Peters, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Ook de Hengelose sportverenigingen worden flink geraakt door de Coronacrisis. Om uitgebreider 
beeld te krijgen van de impact van de coronacrisis op Hengelose sportaanbieders verwijzen wij u 

naar de ‘coronarapportage’. Om de sportaanbieders te compenseren voor schade als gevolg van 
coronamaatregelen zijn er verschillende mogelijkheden. Naast de rijksregelingen als de TASO, de 

NOW en de TOGS, is er de door u aangehaalde TVS regeling.  
 

TVS staat voor ‘Tegemoetkoming verhuur sportaccommodaties COVID-19’. Verhuurders van 
sportaccommodaties - zoals de gemeente Hengelo - kunnen de huur voor de maanden maart, april 

en mei 2020 terugvragen van het rijk indien de huurkosten voor deze maanden van 
amateursportorganisaties wordt kwijtgescholden. De regeling staat open van 15 september tot 15 

oktober.  
 

Daarnaast gaat per 13 oktober de ‘subsidieregeling duurzame wederopbloei’ open voor Hengelose 
stichtingen en verenigingen. Via deze subsidieregelingen kunnen stichtingen en verenigingen 

aanvullend gecompenseerd worden voor extra kosten of minder opbrengsten als gevolg van de 
Coronacrisis. 

 
Tot slot een concreet antwoord op uw schriftelijke vragen: 

 
1. Is het college bekend met de TVS-Regeling 

Ja. 
 

2. Heeft het college deze regeling aangevraagd voor de gemeente Hengelo? 
Ja. 

 
3. Als het college de regeling al heeft aangevraagd zijn de sportclubs dan al 

geïnformeerd? 
De amateursportverenigingen zijn op 23 september 2020 geïnformeerd over het feit dat de huur 

van maart, april en mei 2020 wordt kwijtgescholden. 
 

Echtheid van dit digitale document controleren? www.hengelo.nl/controleeruwdocument

https://www.hengelo.nl/controleeruwdocument


 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 3126826  

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

4.  Als de regeling nog niet is aangevraagd, gaat het college de regeling alsnog 
aanvragen voor de clubs in Hengelo, die door corona hun inkomsten flink hebben zien 

dalen? 
De regeling is aangevraagd. 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


