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Eredivisie doet massaal beroep op staatssteun
Voetbalclubs in de eredivisie doen massaal een beroep op overheidssteun om de coronacrisis door te
komen.
Dat blijkt uit navraag van BNR bij alle achttien clubs. Daaruit wordt duidelijk dat bijna alle clubs een aanvraag deden of
gaan doen voor de NOW-regeling, die door de coronacrisis getro en bedrijven in staat moet stellen werknemers in
dienst te houden. Topclubs Ajax, PSV en AZ willen niet zeggen of ook zij gebruik maken van de tegemoetkoming.
Feyenoord, nummer drie en beker nalist, bevestigt een aanvraag te hebben gedaan.
De clubs zijn door de coronacrisis in grote moeilijkheden gekomen. Ze lopen veel geld mis doordat het seizoen
voortijdig moest worden afgebroken. Het Nederlandse profvoetbal zou meer dan 300 miljoen euro aan verloren
inkomsten boven het hoofd hangen. De vrees is dat de zwaarste klap nog komt, als zou blijken dat ook in het nieuwe
seizoen nog lange tijd zonder publiek moet worden gevoetbald.
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Meer bedrijven failliet in maart, maar nog altijd op
laag niveau
Het aantal faillissementen is vorige maand iets gestegen in vergelijking met
een maand eerder. Maar nog altijd is het aantal uitgesproken faillissementen
op een... 
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Bijna kwart van de banen in reissector verdwenen in
2020
De coronacrisis laat zijn sporen duidelijk na in de reissector. Bijna een kwart
van de banen is vorig jaar verloren gegaan. 
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'Exporterende bedrijven worden stapje voor stapje
optimistischer'
Bedrijven die het vooral moeten hebben van de export, worden stapje voor
stapje optimistischer. Volgens een peiling door ondernemersvereniging
evofenedex en kredietverzekeraar... 
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KVK: aantal bedrijven in Nederland blijft groeien
Ondanks de coronacrisis blijft het aantal bedrijven in Nederland gestaag
groeien. Aan het einde van het eerste kwartaal telde de Kamer van
Koophandel (KVK) 2.109.363... 
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'Steeds meer ondernemers vragen om hulp wegens
schuldproblemen'
Steeds meer ondernemers zoeken hulp bij het oplossen van hun nanciële
problemen, zegt de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Zo neemt het aantal
dat belt voor hulp... 

