Dorpshuizen, buurthuizen, cultuurcentra

1 juli versoepeling, ‘ruimte met regels’ zegt overheid
Verslag online sessie 1 juli 2020, 19.30 – 20.30 uur
Deelnemers namens buurt- en dorpshuizen (10); gemeenten (1); bestuur Dorpswerk (2); adviseur en
ondersteuning Dorpswerk (3). Voorzitter Nico Bijman, gespreksleiding

Regels per 1 juli: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven

Algemeen - Wil je een klankbord? Kom je er niet uit?
Mail naar: dorpshuizen@dorpswerknh.nl

Vervolg online bijpraten: dinsdag 1 september, 19.30 uur. Meld je HIER aan.

OPENING door Nico Bijman, voorzitter
(1) Het insturen van aanvragen voor tegemoetkoming in de schade via regeling TOGS, dit kon tot
26 juni j. Wie heeft hier gebruik van gemaakt?

(2) Per 1 juli versoepelingen van maatregelen, hebben jullie hier wat aan?
Corry Leijen vult aan:
‘Merkbaar minder vragen in de afgelopen twee weken.’ En: ‘de vragen die nu binnenkomen, gaan
over de steunregelingen: welke zijn het? Kom ik/ons dorpshuis in aanmerking? Hoe werkt het
indienen van een aanvraag? Per 1 juli is meer mogelijk. Biljarten, darten, enzovoort. De sportkantines
gaan weer open. Zijn de verenigingen en andere gebruikers van jullie DH hier aan toe?

SBI-code, hoe vraag ik een wijziging aan?
De 88-xxx codes zijn toegelaten tot de lijst voor TOG
Vraag: De Zwaan Hobrede kwam erachter dat de Stichting een SBI-code 94-xxx heeft, Culturele
belangen behartiging. Hans Visser: ‘Dus wij kwamen al op het 1e criterium niet door de toets’.
Kunnen wij een andere SBI-code aanvragen?

Antwoord: Ja, dat kan. Maar dit betekent niet dat je met terugwerkende kracht in aanmerking
komt voor een van de regelingen. Corry heeft het nagezocht: Lees:
https://ondernemersplein.kvk.nl/standaard-bedrijfsindeling-sbi/
‘Let op, ik heb ook gelezen dat de code nu de TVL-regeling is ingegaan, niet meer te
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wijzigen is. Op de site van de KVK staat dat je een afwijkende code nog
wel kan melden. Het is te proberen maar er is dus geen eenduidig
antwoord in of wijzigen van de SBI code tbv van een aanvraag voor de TVL wel of niet
(meer) lukt.’
Lees ook dit, artikel op de website Kamer van Koophandel (versie 25/6/20)
https://www.kvk.nl/corona/check-regelmatig-je-registratie-bijkvk/?gclid=CjwKCAjwi_b3BRAGEiwAemPNU1D5qLKVAWTLdQruY5_fhHoA_N1ozMgKjj5YkX1L7ij0fcL
MThIX0hoC5CoQAvD_BwE
Ervaringsfeit: de meeste Dorpshuizen mét een SBI-codes 88-xxx moeten al een forse omzet hebben,
en aan nog meer eisen voldoen. In de praktijk blijft dat veel DH niet in aanmerking kwamen voor een
tegemoetkoming via de regeling TOG.
Ervaringen met aanvragen: Gerda namens De Kwaker te Westzaan; en Wim namens Cultureel
Centrum Pancratius te Oosterblokker melden dat zij de tegemoetkoming al na enkele dagen op de
rekening gestort kregen.

Welke steunregelingen gelden nu?
Per 1 juli gelden nieuwe financiële regelingen bij schade door corona. Lees:
Coronavirus, financiële regelingen op een rij, informatie van de rijksoverheid.

Uitwerking
mogelijk van toepassing op besturen en/of beheerders/pachters van dorpshuizen zijn:

TOZO-2
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De
noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met drie maanden
verlengd tot eind augustus. In de nieuwe periode wordt bijvoorbeeld nu wel het inkomen van de
partner meegerekend in de toets.
Lees meer:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/tozo-2-voor-zelfstandig-ondernemers

TOGS > verandert in TVL
Tegemoetkoming Vaste Lasten, TVL voor het mkb. Lees meer:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financieleregelingen/tvl

NOW
Werkgevers: Wat is de NOW, voor wie is het en wat zijn de voorwaarden? Lees meer:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financieleregelingen/now/now-wat-en-voor-wie
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Welke binnensporten zijn per 1 juli toegestaan?
Hoe zit het met kaartspellen als bridge, klaverjassen?
Corry: ‘Algemeen geldt: houd je aan de 1,5 meter afstand, bijvoorbeeld in de dansles, bij yoga,
gymnastiek, … alle andere sporten. Plus: tijdens de sportbeoefening van contactsporten geldt tijdelijk
ontheffing van die 1,5 meter-regel.
Zingen wordt nog ontraden.
Blaasensembles zijn toegestaan, mits je de ventilatie op orde hebt.
Gerda (De Kwaker) vraagt: binnensporten zoals bridgen, klaverjassen, …? Je zit toch dicht bij elkaar.
Jaap (gemeente Zaanstad) reageert: ik zag de noodverordening voor Z’streek-Waterland; onderdeel
G. Voor alle leeftijdsgroepen geldt, contactsporten mag. Als het niet anders kan, mag je de 1,5 meter
regel tijdelijk opheffen voor de normale sportuitoefening. Bowlen, biljarten, bridge worden daarbij
expliciet als voorbeeld genoemd.
Corry vult aan: bij kaartspellen, je zit uren achter elkaar aan tafel. Ik zou er toch voorzichtig mee zijn.
Vraag het aan je gemeente. De sportbonden geven er geen duidelijkheid over.
Jan Prins: vrouw bridget. Bridgebond zegt: Groepje aan tafel mag. Als de tafels van anderen maar
1,5m van elkaar staan.
Jaap: als DH-bestuur zou ik veiligheid hoog in het vaandel zetten. Hoe noemen ander veiligheidsregio’s dit? Aansprakelijkheid ligt nooit bij een DH-bestuur.
Hans Visser vult aan: kijk op de site Kaartbond Nederland, maar de regel is niet waterdicht.

Mogen je gasten staan op een terras?
Sjon en Erica, ’t Praetpunt Abbenes. Condoleance gehad, 22 mensen/familie in de ruimte. Mensen
gingen buiten staan, bij elkaar. Mag dat? Hoe zit het met staan of verplicht zitten op een terras?
Antwoord: Met bruiloften of uitvaarten tot 100 mensen, moet je mensen laten zitten. Bij elkaar aan
statafels ‘hangen’, staan is niet toegestaan. Je mag wel met meer mensen aan een tafel zitten die
niet uit één huishouden komen.

Om 20.05 uur wenst voorzitter Nico iedereen
- succes met open blijven deze zomer
- goede zomer
En sluit de bijeenkomst.

Vervolg online uitwisselen en vragen stellen:
dinsdag 1 september, 19.30 uur. Meld je HIER aan.
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