
Van: Debbie Beldman <d.beldman@sportbedrijfalmelo.nl>  

Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 16:05 

Onderwerp: Vervolg maatregelen Sportbedrijf Almelo en het Corona virus  

Geachte sportbestuurders/sporthal gebruiker, 

Gisteren hebben we kennis genomen van de nieuwe maatregelen van de regering. Tot en met 1 juni 2020 zijn al 

onze sportaccommodaties gesloten. We hebben volledig begrip voor de aangekondigde maatregelen, de 

gezondheid van ons allen moet de hoogste prioriteit hebben. 

Sportbedrijf Almelo 

Wij gaan vanaf tweede week april starten met onze grote schoonmaak, dit vanzelfsprekend met in achtneming 

van de RIVM maatregelen, dit doen we zodat onze accommodaties maximaal ingezet kunnen worden indien dit 

weer wettelijk is toegestaan.  

Competities 

Veel bonden hebben, al voor de nieuwe maatregel, aangekondigd dat de competities niet worden hervat.  

 Reserveringen 

We hebben in een eerder schrijven aangekondigd dat we tot en met 6 april de gereserveerde uren kosteloos 

gaan annuleren. Voor de aankomende periode hebben we vanuit de VSG (vereniging sport en gemeenten) een 

ander advies gekregen te weten: 

Wij achten het op dit moment nog te vroeg om op lokaal niveau compensatieregelingen af te kondigen over 

bijvoorbeeld vrijstelling van huur en dergelijke voor sportclubs. Wel zien wij dat veel gemeenten op dit moment 

bijvoorbeeld de OZB 2020 (nog) niet versturen, dan wel voor de betaling daarvan ruime betalingstermijnen te 

hanteren. Ons advies is om eerst de regeling voor sportclubs af te wachten. Wij zien dat veel sporters en sport- en 

beweegaanbieders zoeken naar de mazen in de noodverordeningen. Wij adviseren u geen uitzonderingen te maken. 

Dit leidt tot onduidelijkheid en nieuwe ongewenste initiatieven. Eenduidigheid is op dit moment naar onze mening 

het beste. 

Zoals u kunt lezen is er onvoldoende duidelijkheid over de mogelijke compensatieregelingen. Op dit moment 

laten wij dan ook alle reservering staan vanaf 7 april tot einde seizoen. Tot nader bericht zullen deze 

reserveringen ook in rekening gebracht worden. Wanneer anders wordt besloten of compensatieregelingen 

duidelijk zijn zullen wij hierop vanzelfsprekend acties ondernemen. Tot die tijd zullen we moeten afwachten 

welke besluiten er worden genomen.  

Volledigheidshalve wil ik u nog mededelen dat Sportbedrijf Almelo de uitvoerende instantie is van het 

gemeentelijk sportbeleid. De uiteindelijke beslissingen zullen door de gemeente genomen moeten worden. 

Materialen 

Indien u materialen in de sporthallen heeft liggen die u graag wilt ophalen,  dit is mogelijk vanaf 8 april. Indien u 

hiervan gebruik wilt maken dan verzoeken wij u om een mail te sturen naar verhuur@sportbedrijfalmelo.nl 

Seizoen 2020-2021 

We kunnen constateren dat het sportseizoen in de sportaccommodaties nagenoeg ten einde is. Vanzelfsprekend 

kijken wij ook alweer met een schuin oog naar het nieuwe sportseizoen. Binnenkort ontvangt u van ons een 

uitnodiging om uw wensen voor het nieuwe sportseizoen kenbaar te maken. Wij hopen dat u, in deze bizarre tijd, 

een inschatting durft te maken voor het nieuwe sportseizoen. Ook dit proces zullen we open in gaan, we zullen 

begrip hebben voor situaties die u nu ook niet echt kunt overzien.  

Wij zullen samen met u alles op alles zetten om, zodra dit weer mogelijk is, een zo goed mogelijke (her) start te 

maken. 
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Bereikbaarheid 

Tot 8 april zijn wij telefonisch niet bereikbaar. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen via 

verhuur@sportbedrijfalmelo.nl . Wij zullen zo snel mogelijk uw mail beantwoorden.  

Wij wensen jullie ontzettend veel sterkte toe, pas goed op jezelf en op elkaar.  

 

Stay strong, Stay healthy!  

  

Met vriendelijke groet,  

Debbie Beldman 

medewerker Sales en Evenementen  

aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag 

& vrijdag 

0546-711927 | 0546-711911  
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