
 

 

 

 

Kort stappenplan aanvragen Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen 
Sectoren COVID-19 (TOGS) voor tafeltennisverenigingen 

In de regeling wordt steeds het woord ‘onderneming’ gebruikt, maar deze is nu ook van toepassing 
op sportverenigingen. 

1. De algemene informatie over de tegemoetkomingsregeling is te vinden op deze pagina van de 
Rijksoverheid. 

2. De voorwaarden zijn: 

a. Uw onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK 
Handelsregister. 

b. In uw onderneming werken maximaal 250 personen.  
c. De hoofdactiviteit van uw onderneming is op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van 

de vereiste KVK SBI-codes.  
d. U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te 

verwachten van ten minste € 4.000. 
e. U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan 

vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar 
gestelde steunmaatregelen. Uw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. 
Dit vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister. 

f. U verklaart ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan uw privéadres. 
Of u verklaart een vestiging te hebben die fysiek is afgescheiden van uw privéwoning, en 
die een eigen opgang of toegang heeft. Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met 
SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, 
taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties). Bij deze ondernemingen mag 
het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan het vestigingsadres. 

g. De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming. De tegemoetkoming is dus 
niet per vestiging. 

h. U geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam van de onderneming 
staat. Heeft u deze niet? Dan mag u ook uw privé-rekeningnummer doorgeven, waar uw 
zakelijke transacties uit uw onderneming op plaatsvinden. 

i. Uw onderneming is niet failliet. 
j. Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend 

bij de rechtbank. 
k. U verklaart dat u over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 

200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen (de-minimisverordening). Heeft uw 
onderneming het gehele bedrag van € 200.000 al uitgeput? Dan komt u niet in 
aanmerking voor de regeling. 

l. Uw onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn. 
 

Voor een tafeltennisvereniging zal onder normale omstandigheden de voorwaarden a, b, f, g, h, i, j, k 
en l geen probleem zijn. De vraag is of uw vereniging onder de juiste SBI code bij de Kamer van  



 

 

 

 

Koophandel (KvK) staat ingeschreven én of u een omzetverlies van meer dan € 4000,- én vaste lasten 
van mee dan € 4000,- heeft. Die laatste twee weet u alleen zelf. 

3. Kom uw SBI-code te weten.  De SBI-code van uw hoofdactiviteit staat in het Uittreksel 
Handelsregister van uw KVK-inschrijving. Als het goed is zal het voor uw vereniging één van de 
volgende zijn met als grootste kanshebber 93.14.1: 

93.14 Binnensport 
93.14.1 Individuele zaalsport  
93.14.2 Zaalsport in teamverband 

Op de website van KvK staat de hele lijst met SBI-codes en wat ze betekenen. 

NB. Mocht u uw SBI code niet kunnen vinden is deze via een kleine omweg te weten te komen 
waarbij u ook meteen weet of u op basis van uw SBI-code in aanmerking komt.  Op de bodem van de 
pagina met de in aanmerking komende SBI codes staat een zoektool waar u uw KvK nummer in kunt 
vullen. De uitkomst is dan niet alleen of u op basis van uw SBI-code in aanmerking komt, maar het 
geeft ook direct uw SBI-code (ik heb in het voorbeeld het werkelijke KvK nummer even overschreven 
met enen). 

 

4. De lijst met SBI-codes die in aanmerking komen voor de regeling is hier te vinden en omvat onder 
meer: 

Individuele zaalsport   93.14.1 
Zaalsport in teamverband 93.14.2 

NB 2 Mocht u vinden dat uw SBI code niet juist is geweest bij de inschrijving bij de KvK en dus niet 
juist was op 15 maart 2020 (zie voorwaarde 2.a.) en dat het eigenlijk 93.14.1 moet zijn, dan heeft het 
geen zin om nu de SBI-code bij de KvK aan te laten passen. Er is echter een mogelijkheid om dit wel 
te doen via dit formulier. 

5. Mocht uw conclusie zijn dat u aan alle voorwaarden a t/m l voldoet dan kunt u de 
tegemoetkoming aanvragen. Aanvragen kan tot en met vrijdag 26 juni 17:00 uur 2020. U kunt 
alleen online aanvragen (u kunt inloggen met eHerkenning of DigiD). Maakt u zich geen zorgen 
dat u te laat bent. Er is voldoende budget. 

 



 

 

 

 

Het aanvraagproces is op een filmpje op deze pagina te bekijken. Dit filmpje legt stap voor stap 
uit hoe u uw aanvraag indient tot wat er na uw aanvraag gebeurt. Op die pagina wordt ook alles 
volledig in tekst uitgelegd. 

 

NB 3. Een nuttige pagina voor informatie kan zijn: https://sportengemeenten.nl/publicaties/sport-
en-coronavirus/ 

 


