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 Doel reglement Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) inzake Noodkredieten 
Het reglement is bedoeld om inzicht in SWS en in de doelstellingen van SWS te geven en om de verhouding 
tussen de aanvrager(s) voor een borgstelling bij SWS ten behoeve van een noodkrediet, de daarbij betrokken 
andere partijen en SWS nader toe te lichten. 
Met ingang van 1 mei 2020 kan SWS ten behoeve van sportorganisaties borgstellingen verlenen voor bancaire 
leningen die ten doel hebben het beperken van de directe financiële schade die het directe gevolg is van de 
maatregelen die genomen zijn in de strijd tegen het Coronavirus COVID-19. Deze leningen worden aangeduid 
als ‘Noodkredieten’.  
 
Indeling reglement SWS inzake Noodkredieten 
1. Doelstelling SWS 
2. Begripsbepalingen (SWS, borgstelling en aanvragers) 
3. Aanvraagprocedure 
4. Vergoeding dienstverlening en verstrekken borgstelling 
5. Lening, leningvoorwaarden, borgstelling en vergoeding 
6. Verlangde zekerheden en gebruiksrechten 
7. Activiteiten en verplichtingen na de toekenning 
8. Het niet toekennen van een borgstelling 
9. Slotbepaling 
 
 
1.0 Doelstelling SWS 

 
 Het verstrekken van financiële waarborgen aan kredietverschaffers, samenhangende met door 

kredietverschaffers verstrekte Noodkredieten aan sportorganisaties en/of daarmee verbonden rechtspersonen.  
 
 
2.0 Begripsbepalingen 
 
2.1  Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) 
 
Daar waar in dit reglement wordt gesproken over SWS wordt bedoeld het bestuur, de directeur, de 
(senior)projectadviseurs en het secretariaat van de organisatie. 
 
 
2.2 De borgstelling 
 
De borgstelling, die door SWS kan worden verstrekt, betreft een zekerheid voor een kredietverschaffer dat de 
aflossing op het Noodkrediet wordt voldaan. Een en ander met in acht neming van de overige bepalingen in dit 
reglement. 
 
2.3 Aanvrager(s) 
 
a.  Een aanvraag voor een borgstelling kan worden ingediend door:  
  

1. een sportvereniging: een sportvereniging met volledige rechtsbevoegdheid die lid is van een      
landelijke koepelorganisatie of een in NOC*NSF vertegenwoordigde landelijke sportorganisatie en 
waarbinnen een door NOC*NSF erkende tak van sport wordt beoefend;   

2. een bundeling van samenwerkende sportverenigingen, omnivereniging of coöperatieve vereniging;  
3. een met de onder 1. of 2. bedoelde sportverenigingen samenwerkende organisatie, die voldoet aan 

wettelijke eisen en opgericht is om de aanvragende vereniging te ondersteunen bij het beheren en 
exploiteren van sportvoorzieningen;  

b.       Op basis van een bestuursbesluit is het onderdeel betaald voetbal van de KNVB uitgesloten van de   
          mogelijkheid om een aanvraag voor een borgstelling te kunnen doen.  
c.       Van de onder 2.3.a genoemde categorieën aanvragers kan de directie gemotiveerd en met instemming        
          van het bestuur bij uitzondering afwijken.      
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3.0     Aanvraagprocedure 
 

3.1 de borgstelling dient te worden aangevraagd door de sportorganisatie die het Noodkrediet wenst aan 
te gaan. Organisaties die een nauwe financiële relatie onderhouden met de sportorganisatie kunnen 
door SWS worden aangemerkt als mede-aanvrager voor de borgstelling en zullen vervolgens op die 
wijze in de procedure worden opgenomen. Daarbij valt te denken aan organisaties die (mede-) 
zorgdragen voor het beheer en/of exploitatie van de sportaccommodatie of entiteiten (vaak 
stichtingen) die zijn opgericht om een deel van de exploitatie van de sportorganisatie in onder te 
brengen (vb. accommodatie, kantine, topsport en/of sponsoring). 

3.2 SWS kent vaste aanvraagprocedures, die op de website van SWS nader zijn toegelicht. Een van de 
site te downloaden aanvraagformulier moet worden ingevuld en de in het aanvraagformulier 
gevraagde documenten dienen te worden meegezonden. 
Aanvrager zal in beginsel inzichtelijk moeten maken dat de lening kan worden bestempeld als 
Noodkrediet. Daarbij zijn de exploitatiegegevens van de afgesloten recente boekjaren van belang, de 
werkelijke cijfers (inclusief financiële schade) ten opzichte van de door de ALV goedgekeurde 
begroting van het lopende boekjaar en de begroting voor het volgend boekjaar. 
Voorts moeten de gegevens van de aanvrager, zoals statuten en inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel, de informatie over de gebruiksrechten van grond en opstallen worden meegezonden; 

3.3 op het moment dat een aanvraag voor een borgstelling wordt gehonoreerd ontvangt de aanvrager 
een schriftelijke toekenning met daarin mogelijk een aantal opschortende voorwaarden. Als 
standaard voorwaarde wordt opgenomen dat de lening met de kredietverstrekker binnen een 
kwartaal na dato van de toekenning wordt afgesloten. Indien daaraan niet wordt voldaan vervallen 
alle rechten en plichten uit de overeenkomst van rechtswege en zal de aanvraag worden 
geseponeerd, buitengewone omstandigheden daargelaten; 

3.4 nadat de opschortende voorwaarden zijn ingelost wordt de akte van borgstelling naar de 
kredietverstrekker gestuurd. 

 
 

4.0    Vergoeding dienstverlening en verstrekken borgstelling 
 

4.1 de aanvrager(s) geeft/geven SWS door het insturen van een aanvraagformulier opdracht om de 
borgstellingaanvraag in behandeling te nemen; 

4.2    SWS brengt de aanvrager(s) hiervoor geen vergoeding in rekening. 
 
 
5.0 Noodkrediet, leningvoorwaarden en borgstelling 
 
5.1     een lening wordt aangemerkt als Noodkrediet en komt voor een borgstelling in aanmerking indien en 

voor zover de te lenen gelden worden gebruikt ter beperking van de financiële schade als gevolg van 
het sluiten van de sportclubs als maatregel tegen het verder verspreiden van het Coronavirus 
COVID-19; 

5.2     de borgstelling kan worden verstrekt aan iedere in Nederland werkende en door De Nederlandse 
 Bank erkende financiële instelling, die een vergunning bezit om financieringen te verstrekken . 

Daartoe worden ook gemeenten of aan gemeenten gelieerde kredietverstrekkers gerekend;  
5.3 SWS kan Noodkredieten tot 250.000 euro volledig borgen;  
5.4     in het ‘standaard’ reglement van SWS staat in Artikel 6 .4 opgenomen dat er per aanvrager en indien 
 van toepassing de vereniging en de ondersteunende organisatie(s) gezamenlijk, een maximale grens 

van 500.000 euro aan openstaand borgstellingsobligo van toepassing is.  Bij meerdere sporten en/of 
activiteiten onder één dak kan de SWS besluiten deze grens te verhogen tot maximaal 750.000  euro. 
Het obligo dat verstrekt wordt ten behoeve van een Noodkrediet wordt hierin niet meegenomen.  Van 
deze bepaling kan in bijzondere gevallen na instemming van het bestuur van SWS worden 
afgeweken; 

5.5   uitgangspunt voor het verlenen van een borgstelling is dat de lening lineair wordt afgelost in 
 maximaal 7 jaar. Dit is tevens de maximale looptijd van de borgstelling;  
5.6    de borgstelling zal in beginsel jaarlijks worden verminderd met een bedrag dat minimaal gelijk is 
  aan de maximale borgstelling bij de start van het project gedeeld door de vooraf vastgestelde 

looptijd; 
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6.0 Verlangde zekerheden en gebruiksrechten 
 
6.1 Zekerheden 
 
SWS behoudt het recht om in voorkomende gevallen nadere zekerheden te verlangen, waaronder het recht van 
hypotheek al dan niet samen met andere garantieverstrekkers en/of de financier. In het geval ook de bank en/of 
gemeente (in het geval ook de gemeente borg staat voor een deel van de lening) een hypothecaire inschrijving 
als voorwaarde wensen op te nemen, zal er sprake zijn van een gezamenlijke (eerste) inschrijving waarbij de 
gemeente en SWS naar rato van garanties en eventueel in rangorde na de bank worden ingeschreven. SWS en 
gemeente kunnen besluiten dat de gewenste zekerheden in de vorm van een positief/negatieve 
hypotheekverklaring worden verstrekt. Verder kan SWS, zo nodig, een eerste of een tweede pandrecht op 
huidige en toekomstige vorderingen van een te borgen sportorganisatie als opschortende voorwaarde 
opnemen. 
 
6.2 Gebruiksrechten 
 
SWS kan voorwaarden stellen voor het verlenen van een borgstelling ten aanzien van het gebruiksrecht van de 
grond onder de sportaccommodatie. Het gebruik dient in dat geval zeker gesteld te zijn door middel van: 
 
a. het recht van eigendom; 
b. het recht van erfpacht, waarin ook de toegestane opstallen zijn geregeld; 
c. het recht van opstal; 
d. een gebruiksovereenkomst. 
 
De looptijd van het gebruiksrecht dient minimaal gelijk te zijn aan de looptijd van het Noodkrediet en daarmee 
minimaal hetzelfde als de looptijd van de borgstelling, tenzij in het recht of contract het recht van verlenging is 
opgenomen. 
Het gebruiksrecht van de grond moet het mogelijk maken om over te gaan tot een hypothecaire inschrijving dan 
wel een positieve/negatieve hypotheekverklaring te kunnen vestigen ten gunste van de bank en borgen. 
 
 
7.0 Activiteiten en verplichtingen na de toekenning 
 
7.1.0 Jaarlijkse financiële controle 
 
7.1.1  De aanvrager(s) is/zijn verplicht om jaarlijks aan SWS te rapporteren omtrent de financiële situatie van de 

organisatie(s). De jaarstukken dienen binnen 3 maanden na afsluiting van het boekjaar te worden 
ingestuurd. Deze termijn kan verlengd worden indien hiervoor tijdig een verzoek wordt ingediend voorzien 
van een geldige reden en een uiterste datum waarop alsnog aan deze verplichting wordt voldaan. Per 
verzoek zal worden gekeken in hoeverre hieraan gehoor kan worden gegeven. De jaarstukken dienen in 
ieder geval een balans, een resultatenrekening (met daarin een vergelijking met de begroting over dat 
tijdvak) en een begroting voor het opvolgende boekjaar te bevatten.  

7.1.2 SWS kan te allen tijde de aanvrager(s) verzoeken om aanvullende informatie of een toelichting. SWS is 
bevoegd om contact op te nemen met de bank en/of gemeente om informatie in te winnen over de stand 
van de leningen en het betalingsgedrag.  

7.1.3 Gelet op de specifieke produktskenmerken van het Noodkrediet kan bij de onder 7.1.2. bedoelde 
aanvullende informatie worden gedacht aan inzage in de financiële situatie per kwartaal. 

 
7.2 Informatieplicht 
 
De aanvrager(s) dient er voor zorg te dragen dat SWS beschikt over de juiste NAW-gegevens van de betrokken 
contactpersonen. Dit betreft in ieder geval het dagelijk bestuur. Indien hierin een wijziging optreedt, dient SWS 
hierover tijdig te worden geïnformeerd. Wijzigingen kunnen per email worden doorgegeven en dienen naast de 
NAW-gegevens altijd een geldig e-mail adres te bevatten. 
 
 
 



REGLEMENT SWS INZAKE NOODKREDIETEN   

Reglement Noodkredieten inzake de verhouding tussen de aanvrager(s) van een borgstelling en SWS   Pagina 4 van 4 
Vastgesteld door het bestuur van SWS op 21 april 2020 

7.3 Wijzigingen gedurende de looptijd van de borgstelling 
 
Voor iedere wijziging die mogelijk invloed kan hebben op de risicopositie van SWS is vooraf schriftelijke 
toestemming nodig. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de volgende situaties: 
- wijziging in de juridische vorm van de aanvrager; 
- wijzigingen door te voeren die er toe leiden dat een deel van het beheer en exploitatie wordt 

overgenomen, al dan niet tegen een vergoeding, door een bestaande of nieuw op te richten entiteit; 
- het veranderen, bezwaren, verhuren of vervreemden van de eigendommen; 
- het aangaan van leningen, betalingsregelingen, leasecontracten of andere langdurige verplichtingen 

welke niet bekend waren bij het toekennen van de borgstelling; 
- het verruimen van de rekening courant faciliteit; 
- het extra aflossen op de lening(en). 
 
7.4 Privacy 
 
De voor de aanvraag en controlewerkzaamheden door aanvrager(s) beschikbaar gestelde informatie wordt niet 
voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor deze is bestemd.  
Aan de hand van deze informatie wordt door SWS een rapport borgstelling eventueel aangevuld met een 
jaarlijkse controle borgstelling samengesteld met daarin de bevindingen van SWS.  
 
 
De rapporten en de overige verkregen informatie kunnen beschikbaar worden gesteld aan de aanvrager(s), de 
betrokken gemeente en/of kredietverstrekker en betreffende sportbonden voor uitsluitend eigen gebruik en 
zonder rechten tegenover SWS daarop te kunnen doen gelden. Tevens kan SWS de informatie voor algemene 
doeleinden gebruiken. De privacy van de aanvrager(s) zal hierbij worden gewaarborgd. 
De NAW-gegevens van de betrokken contactpersonen worden niet beschikbaar gesteld aan derden en alleen 
door SWS gebruikt voor doeleinden welke direct verband houden met de afgegeven borgstelling. Hieronder 
wordt eveneens verstaan het versturen van de digitale nieuwsbrief. 
 
 
8.0 Het niet toekennen van een aanvraag 
 
8.1 SWS is bevoegd een borgstellingsaanvraag niet toe te kennen 
 
Op basis van toetsingscriteria en andere verkregen informatie kan SWS een aanvraag afwijzen. Daarnaast kan 
SWS een borgstellingsaanvraag niet in behandeling nemen of afwijzen, ook indien op hoofdlijnen wordt voldaan 
aan de genoemde bepalingen. Dit kan onder andere het geval zijn op het moment dat SWS over onvoldoende 
borgstellingsvermogen beschikt, waardoor niet alle aanvragen kunnen worden gehonoreerd. Het bestuur van  
SWS stelt zonodig op voorstel van de directie aanvullende criteria voor toekenningen c.q. afwijzingen vast; 
 
8.2 Bezwaarprocedure 
 
Indien door de directie van SWS een aanvraag voor een borgstelling is afgewezen, kan een belanghebbende 
binnen een maand na dagtekening van dit besluit een bezwaarschrift bij het bestuur van SWS indienen. Het 
bestuur van SWS zal het bezwaarschrift toetsen op alle relevante zakelijke aspecten. Aan de hand van deze 
toetsing zal het bestuur besluiten over het wel of niet toekennen van een borgstelling en daarvan zal 
mededeling worden gedaan aan de indiener van het bezwaarschrift. 
 
9.0 Slotbepaling 
 
Het bestuur van SWS beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet. 
 


