
 

Q&A overige vragen 

Wat zijn de consequenties voor verenigingen betreffende doorbetaling van contributies? 
Contributies moeten in principe betaald worden. Leden hebben het recht om de contributiebetaling 
op te schorten voor de tijd dat zij geen gebruik kunnen maken van de accommodaties van de 
vereniging. Ook kan het lidmaatschap worden opgezegd. Vanuit maatschappelijk oogpunt kan door 
leden rekening worden gehouden met de toekomst. Verenigingen vervullen ook na de coronacrisis 
een doel waar leden gebruik van maken. Wanneer verenigingen door financiële problemen niet 
verder kunnen, dan kan het zo zijn dat een vereniging niet door de coronacrisis komt. Verenigingen 
kunnen daar natuurlijk ook op wijzen. 

Wat zijn de consequenties voor verenigingen betreffende doorbetaling van trainers? 
Trainers aangesloten bij een vereniging krijgen een vergoeding voor het geven van trainingen. Hierbij 
moet onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds trainers die als vrijwilliger werkzaam zijn en 
anderzijds trainers die in dienst zijn bij een vereniging. Om te bepalen of een trainer in dienst is bij 
een vereniging, moet aan de volgende drie voorwaarden worden voldaan: 
- de werknemer heeft zich verplicht om persoonlijk voor de vereniging  te werken 
- de vereniging verplicht is de werknemer loon te betalen voor het werk 
- tussen de werknemer en de vereniging een gezagsverhouding bestaat 

Wanneer trainers als vrijwilliger trainingen geven voor de vereniging, dan krijgen trainers eenmaal 
per jaar een vergoeding (financieel of in natura). Deze vergoeding kan worden gematigd voor de tijd 
dat er geen trainingen worden gegeven door de coronacrisis. 

Wat zijn de gevolgen als ik de gemaakte afspraken met de opdrachtgever niet schriftelijk heb 
vastgesteld? 
Dit kan een probleem opleveren als je moet bewijzen wat er tussen beide partijen is afgesproken. 
Wellicht dat dit valt te bewijzen door verklaringen van verschillende partijen of bepaalde 
formulieren die ingevuld zijn, om zo het aantal uren te bepalen wat er gewerkt is.  

Wat kan ik doen als mijn uitstaande facturen niet worden voldaan? 
Als je een rechtsgeldige vordering hebt op een klant, dan kun je deze vordering blijven doorzetten. 
Echter, als de middelen van je klant het niet toelaten om te betalen, dan kun je wellicht een 
gespreide betaling afspreken. Dit is echter niet verplicht.  
 

Moeten verenigingen nu contributie van leden terug betalen? 

Nee, leden van verenigingen moeten hun contributie gewoon betalen. Zij hebben geen recht op 

teruggave of compensatie, tenzij de statuten anders bepalen. De wet bepaalt dat contributie voor 

het hele jaar verschuldigd is. Alleen in statuten kan een vereniging hiervan afwijken. Kijk als 

vereniging ook uit met onverplicht contributie kwijt te schelden, dit heeft gevolgen voor de 

financiële positie van de vereniging en kan in strijd met de statuten zijn.  

Tip: kijk in de statuten van de vereniging naar de bepalingen over contributie.  

 

Wat gebeurt er als mijn werknemer thuis werkt en er gaat iets stuk of valt. Valt dit onder de 

dekking van de (zakelijke) verzekeringen (van de werkgever)? 

Als het gaat om spullen (bijvoorbeeld een laptop) die de werkgever aan de werknemer ter 

beschikking heeft gesteld voor thuiswerken en die laptop gaat kapot door toedoen van de 

werknemer (laat de laptop vallen bijvoorbeeld), dan kan de werkgever formeel gesproken de schade 

claimen bij de werknemer. In de praktijk zal dan zelden voorkomen. Als het gaat om spullen 

(bijvoorbeeld weer de laptop) die van de werknemer zelf zijn en waar de werknemer zijn/haar 



 

thuiswerkwerkzaamheden op verricht en die laptop gaat kapot (laten vallen of iets dergelijks) dan 

kan de werkgever hier niet voor worden aangesproken. De werknemer zal de schade dan kunnen 

indienen bij bijvoorbeeld de inboedelverzekeraar. 

Voor welke belastingen kan ik uitstel krijgen? 

Voor een overzicht verwijzen we naar deze link: 

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-

gevolgen-coronavirus. 
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