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Raad
van
Raad van Commissarissen
							commissarissen
Voor bv SPORT werd in 2019 zichtbaar gemaakt hoezeer het werk van de
organisatie gewaardeerd wordt en werd afscheid genomen van de directeur
die daar een grote bijdrage aan geleverd heeft. Het was ook het jaar waarin
het jubileum van twintig jaar bv SPORT gevierd werd, en met een nieuwe
directeur nieuwe plannen worden gemaakt. Allemaal onderwerpen waarover
de RvC geïnformeerd is en besluiten genomen heeft.

Na een uitgebreide, door een extern bureau ondersteunde procedure, heeft
de RvC in 2018 Johan van der Kooi geselecteerd als nieuwe directeurbestuurder en is hij door de AVA geformaliseerd. Hij is in mei gestart. We
gaan met Johan een nieuwe fase van bv SPORT in, één waar we de
organisatie graag verder ontwikkelen naar een flexibele en klantgerichte
organisatie.

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het realiseren van
de doelen van bv SPORT en het beleid en is werkgever van de directeurbestuurder en adviseur. Met dit verslag leggen we verantwoording af over de
in 2019 door ons uitgevoerde activiteiten.

Aan het einde van vorig jaar is onderzocht hoe sporters bij en partners van
bv SPORT de organisatie beleven, wat de merkidentiteit van bv SPORT
is. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten, maar het is goed om te zien hoe
positief bv SPORT ervaren wordt, hoe bv SPORT erin slaagt om mensen
blij van sport te maken. De RvC is geïnformeerd over de ontwikkelingen
en staat achter het voornemen om op basis hiervan in 2020 een nieuwe
bedrijfsstrategie te ontwikkelen.

In 2019 bestond de RvC uit drie personen namelijk Wiep Schuurmans
(voorzitter), Saakje Mulder en Jelmer Staal.
Er zijn in 2019 vier RvC-vergaderingen geweest, de formele vergadering
van de bestuurder en de RvC. Ook heeft de RvC twee keer met de
Algemene vergadering van Aandeelhouders (AVA) vergaderd. De gemeente
Leeuwarden is enig aandeelhouder van bv SPORT. Wethouder Sjoerd
Feitsma was in 2019 vertegenwoordiger van de aandeelhouder.
Bij de RvC-vergaderingen zijn veel verschillende onderwerpen behandeld.
Natuurlijk het jaarverslag, de tussentijdse (financiële) rapportages en het
jaarplan, de belangrijkste documenten voor de planning & control van de
organisatie. Daarbij heeft de RvC zich laten informeren door de directeurbestuurder en de controller. De RvC constateerde dat de financiën
voorspelbaar zijn en heeft besloten het resultaat over 2018 toe te voegen
aan de reserves.
In mei nam Jesse Smaal afscheid als directeur-bestuurder van bv SPORT.
Een bijzonder moment, want Jesse Smaal is tien jaar directeur geweest
van bv SPORT en heeft een grote bijdrage geleverd aan de organisatie en
sporten in Leeuwarden. Hij nam afscheid in de klimhal Noardwand, een
prachtige aanvulling op het sportaanbod in Leeuwarden, die dankzij zijn
ondernemerschap gerealiseerd is.

Bij de RvC-vergaderingen is de RvC geïnformeerd over de ontwikkelingen
bij sportvoorzieningen die bv SPORT aanbiedt. De gestegen
bezoekersaantallen van zwembad De Blauwe Golf, door een vernieuwde
glijbaan, de start van de in februari 2019 officieel geopende klimhal
Noardwand en de eerste ervaringen in de energie- en klimaatneutrale
Sporthal Nijlân (met de modernste innovaties op het gebied van
sportmateriaal) zijn onderwerp van gesprek geweest. Het onderhoud van en
de techniek in de accommodaties zijn daarbij ook toegelicht.
Sinds 2020 is bv SPORT een winst beogende organisatie. Dit past bij de
maatschappelijke onderneming die bv SPORT is en geeft een voordeel
voor de btw. Daardoor zal bv SPORT niet meer een subsidiebeschikking
van de gemeente Leeuwarden ontvangen, maar met de opdrachtgever een
dienstverleningsovereenkomst (DVO) afsluiten. Deze veranderingen zijn een
aantal keren besproken en worden waarschijnlijk in 2020 gerealiseerd.
Verschillende ontwikkelingen waarbij de gemeente en bv SPORT
samenwerken zijn besproken, zoals de infill van kunstgrasvelden met kurk
en het nieuwe tarievenstelsel. Bij het laatste onderwerp heeft bv SPORT
door nóg efficiënter werken een bijdrage kunnen leveren aan evenwichtiger
tarieven. De RvC heeft hiermee ingestemd.
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Natuurlijk is de bedrijfsvoering onderwerp van gesprek geweest,
waarbij de functie van controller, de keuze voor de juiste toegangs- en
reserveringssoftware, de aangepaste procedure voor interne controle (naar
aanleiding van de fraudezaak in 2018) en de aanpassing aan marketing
binnen bv SPORT ter sprake kwamen. Over de staat van de organisatie
heeft de RvC zich laten informeren aan de hand van onder andere, het
medewerkers-tevredenheidsonderzoek, het soms ongepaste gedrag van
bezoekers waar de medewerkers mee geconfronteerd worden en het
ziekteverzuim in de organisatie.

Wat alle prestaties van bv SPORT extra bijzonder maakt is dat de
gemeente Leeuwarden – de opdrachtgever van bv SPORT – gemiddeld
minder per inwoner uitgeeft aan sport dan andere gemeenten. Zeker nu we
terugkijken vanuit het annus horribilis 2020, zien we dat 2019 een goed jaar
was voor sporters in Leeuwarden en bv SPORT.
Namens de Raad van Commissarissen van bv SPORT,
Wiep Schuurmans, voorzitter
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Directie
Directie

Missie bv SPORT
“Sport verhoogt educatieve prestaties, vermindert de zorgvraag en
verhoogt de vitaliteit en maatschappelijke integratie.”

bv SPORT helpt de gemeente Leeuwarden haar ambities op dit punt te
realiseren door sportstimulering en exploitatie van sportaccommodaties
naast ander maatschappelijk vastgoed. De opgedane actuele kennis,
inzichten en ervaring stelt bv SPORT aan haar opdrachtgever
voor verdere beleidsvorming ter beschikking. Bereikbaarheid,
laagdrempeligheid en betaalbaarheid vormen sleutelbegrippen voor
de klantbenadering. Integriteit, professionaliteit, klantgerichtheid,
resultaatgerichtheid en innovatief maatschappelijk verantwoord
ondernemen vormen voor ons sleutelbegrippen in de omgang met
opdrachtgevers, klanten en collega’s.

Bestuursverslag 2019
2019 stond bij bv SPORT - naast natuurlijk het uitvoeren van haar kerntaken - in
het teken van het 20 jarige jubileum, de overgang naar een nieuwe directie, het
verscherpen van haar eigen merkidentiteit en de nodige aanpassingen in de
organisatie.
In 1999 werd bv SPORT opgericht om als sportbedrijf de sport binnen en rond de
gemeente Leeuwarden zelfstandig te faciliteren en exploiteren. In 2019 bestond
de organisatie dus officieel 20 jaar en dat werd passend gevierd met diverse
feestelijke uitingen en een inspirerende en tegelijk feestelijke dag op Papendal.
Van die twintig jaar stond de heer Jesse Smaal ruim tien jaar aan het roer. Eind
mei 2019 nam de heer Smaal afscheid, om nu ook aan andere dingen toe te
kunnen komen. Per 1 juni werd zijn functie en verantwoordelijkheid overgenomen
door de heer Johan van der Kooi.
De netto omzet (exclusief bijdrage opdrachtgever) steeg ten opzichte van 2018
met € 372.000 en ten opzichte van de begroting met € 233.000. Deze stijging is
voornamelijk te danken aan hogere inkomsten uit verhuur, hogere inkomsten uit
entreegelden van de zwembaden en een stijging van inkomsten uit de activiteiten
in de zwembaden.

De lonen stegen zoals begroot licht door onder andere cao aanpassingen en
periodieke verhogingen.
In de tweede helft van 2019 is het aanscherpen van de merkidentiteit van bv
SPORT opgestart. Een traject wat na veel intern en extern onderzoek onze
missie en visie weer scherper en toekomstbestendig zal maken.
Met de belastingdienst kon worden afgesproken dat – onder voorwaarden –
bv SPORT per 1 januari 2020 als “winst beogend” aangemerkt zal worden,
waardoor deze weer onder het reguliere, en gewenste BTW regiem zal
vallen. Gedurende het volgende boekjaar (2020) zullen deze voorwaarden
getoetst worden aan de benodigde stukken.
Deze ontwikkeling opent ook weer de gesprekken met de gemeente over het
overnemen van het groot onderhoud van de gehuurde sportaccommodaties.
Over 2019 was de SPUK-regeling dus nog van toepassing. De langdurige
onzekerheid over de hoogte van de compensatie heeft gedurende het gehele
jaar om financiële terughoudendheid gevraagd.
Na een zorgvuldig proces met de bestaande leverancier en mogelijke
alternatieven, is in 2019 ook het besluit gevallen om de voor de operatie zeer
belangrijke verhuur-, verkoop, les- en facturatiesoftware over te stappen op
het systeem Recreatex van de firma Gantner. De daadwerkelijke lancering
moet plaatsvinden in de loop van 2020. bv SPORT verwacht hiermee een
duurzame en passende oplossing te hebben gevonden voor de backbone
van de organisatie.
Eind 2019 besloot de gemeente tot het vaststellen van een nieuw tariefstelsel
voor binnen- en buitensportaccommodaties. De nieuwe tarieven zullen
gebaseerd worden op een marktconform percentage van de daadwerkelijke
kostprijs. Het is voor bv SPORT prettig dat de tarieven een transparante
onderbouwing kennen, waardoor deze ook beter uit te leggen zijn aan de
gebruikers. Door een voordelig uitgevallen overname van sporthal Rengers,
kon bv SPORT een nog wat lager tarief voor de binnensportverenigingen
voorstellen. Goed voor de sport en toegankelijkheid in onze gemeente.
Kortom een bewogen jaar met veel veranderingen en ontwikkelingen. Samen
op weg naar een gezonde gemeente!
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Visie
bv SPORT beheert en exploiteert de sportaccommodaties in de
gemeente Leeuwarden. Daarnaast geven wij uitvoering aan het
sportstimuleringsbeleid van de gemeente Leeuwarden met ons team
buurtsport- en buurtgezondheidscoaches. De medewerkers van bv
SPORT doen er alles aan om alle sportfaciliteiten in optimale conditie te
houden, maar daarnaast zijn we ook actief bezig om sport en bewegen
voor iedereen toegankelijk te maken.

Personeel en Organisatie

Sinds de organisatiewijziging in 2018 kent bv SPORT een tweekoppige
directie met daaronder coördinatoren per bedrijfsonderdeel. Verdeeld over de
zwembaden, sporthallen en gymzalen, groenvoorziening en sportontwikkeling
heeft bv SPORT zo’n 105 vaste medewerkers met daarnaast nog tientallen
mensen beschikbaar middels een externe flexpool. Totaal ingezette fte over
2019; 104,3.
De medewerkerstevredenheid wordt periodiek getoetst middels digitale
enquêtes, naast natuurlijk de persoonlijke gesprekken. De overall score
(cumulatief per januari 2020) op de medewerkerstevredenheid is 8.01 op een
schaal van 0-10. Voor een betrouwbaarder beeld en trends worden ook in de
toekomst deze enquêtes verstuurd met telkens dezelfde onderwerpen, maar
wordt ook ingespeeld op de actualiteit.

Kernactiviteiten
Sportontwikkeling

Het team sportontwikkeling bestond in 2019 uit: 13 buurtsportcoaches,
2 buurtgezondheidscoaches en 6 vakleerkrachten (bewegingsonderwijs).
Het team richtte zich op de volgende werkvelden in de BOS-driehoek:
•
Buurt; bijvoorbeeld kwetsbare doelgroepen activeren en het 		
stimuleren van bewegen in de openbare ruimte.
•
Onderwijs; bijvoorbeeld het verzorgen van bewegingsonderwijs,
het stimuleren van spelen op het plein, adviseren en helpen van
beleidsmakers op het gebied van gezondheid en vitaliteit en het
stimuleren van sport als middel.
•
Sport; verenigingsondersteuning bieden op het gebied van
accommodaties en samenwerken en gezond en vitaal zijn.
Nieuw in dit jaar was het sportaanbod dat we in opdracht van en in
samenwerking met Leeuwarden Student City voor de studenten mochten
organiseren en uitvoeren.
bv SPORT - team Sportontwikkeling in het bijzonder - is in 2019 één van
de initiatiefnemers geweest om ook lokaal tot een sportakkoord te komen.
Een Leeuwarder uitvloeisel van het Nationaal Sportakkoord. De focus in
Leeuwarden en haar omgeving komt te liggen op gezond opgroeien, vitale
sportverenigingen, inclusief sporten en bewegen en bewegen in de openbare
ruimte en sluit dus naadloos aan op de bedoelingen en opdracht van bv
SPORT.

Buitensportaccommodaties ‘Afdeling Groen’

Het ziekteverzuim onder de vaste medewerkers was 7.64 %. Dit is hoger dan
de gewenste norm van maximaal 4 %. In dit geval is het hogere percentage
grotendeels te wijten aan meerdere, niet werk gerelateerde, langdurig zieken.

De afdeling Groen verzorgde met 8 medewerkers, met behulp van diverse,
specialistische apparatuur alle buitensportvelden binnen de gemeente. Zowel
alle 67 natuurgrasvelden als de 24 kunstgrasvelden.

2019 is ook gebruikt voor de definitieve overstap op een andere MVOcertificering: de MVO Prestatieladder niveau 3 werd met gepaste trots
behaald.

Vooral de kunstgrasvelden vroegen dit jaar om extra aandacht. De
toepassing van kurk als infill bleek erg bewerkelijk te zijn. De velden met
andere materialisaties (rubber zoals SBR en TPE) vroegen om extra
beheersmaatregelen, teneinde verspreiding te voorkomen.
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Het grootste areaal blijft natuurlijk kunstgras. Natuurlijk beheer, slim en
efficiënt werken staan hierin voorop. Het blijft echter een natuurproduct en ook
de budgetten voor renovatie en vervanging zijn hierin beperkt.

Binnensportaccommodaties

Met 14 beheerders en 2 onderhoudsmedewerkers werden 7 sportcomplexen en 35 gymzalen beheert en dagelijks onderhouden. Daarnaast verzorgde
deze afdeling met 5 vaste medewerkers, aangevuld uit de flexpool, de horeca
in sporthal de Twine (Grou), sportcomplex Kalverdijkje (Leeuwarden) en
sportcomplex It Gryn (Stiens).
Veilig, prettig en schoon kunnen sporten en bewegen is de basis. Middels
de juiste kwalitatieve en kwantitatieve bezetting, samenwerken, opleidingen,
preventie en moderne technieken spelen we daar op in.
Als nieuwe binnensportaccommodatie werd in 2019 klimcentrum Noardwand
officieel geopend. Middels een slimme financieringsconstructie en een intensief bouwproces werd deze eerste eigen accommodatie in gebruik genomen
door exploitant Mountain Network. Deze partij huurt het gebouw inclusief de
inrichting en verzorgt ook de horeca voor de klimmers en de andere gebruikers van sportcomplex Rengers.

Zwembaden

Zo’n 50 medewerkers verzorgden in onze drie zwembaden: it Gryn,
Kalverdijkje en Blauwe Golf het toezicht, de kaartverkoop, het dagelijks
beheer en onderhoud en natuurlijk de zwemlessen en andere doelgroepactiviteiten. 419.433 Bezoekers wisten de weg naar één van de drie zwembaden te vinden. 1775 deelnemers behaalden hun zwemdiploma’s bij de
eigen zwemschool (foto).
Veilig, schoon en aantrekkelijk zijn doorlopende prioriteiten in de zwembaden.
We zijn dan ook blij dat in 2019 het kwaliteitskeurmerk “Veilig en Schoon” is
behaald voor alle zwembaden!

te houden en de duurzaamheidsambities waar te maken.

Kansen en Bedreigingen
Kansen

De heldere positionering van bv SPORT middels de merkidentiteit kan zowel
intern als voor stakeholders voor duidelijkheid en richting zorgen. Als de
verwachtingen helder zijn, dan kan bv SPORT en haar medewerkers sneller
en daadkrachtiger keuzes maken die aansluiten op haar strategie.
In samenwerking met de gemeente en andere opdrachtgevers kan de
dienstverlening uitgebreid worden.
Ook het intern samenwerken wordt als grote kans gezien. Door de grote
diversiteit (met toch dezelfde bedoeling) kan bv SPORT een positief verschil
maken in haar dienstverlening en efficiëntie. Immers intern is het sneller
schakelen, met een hogere betrokkenheid en hetzelfde hogere doel.
bv SPORT ziet het als kans om een gezonde leefomgeving en sporten &
bewegen in het bijzonder hoger op de lokale, politieke agenda te krijgen. Er
bestaat voldoende draagvlak en onderbouwing om dit ook te vormen naar
concreet beleid. Onderdeel daarvan kan zijn de voorzieningenplanning en de
visie daarop. bv SPORT stelt zich hier graag proactief, slim en daadkrachtig
in op.

Bedreigingen

Allereerst de financiële middelen. Deze zijn en blijven natuurlijk altijd beperkt.
We kunnen daardoor helaas niet alles doen, wat we wel graag zouden
willen doen. De bijdrage per inwoner ligt lager dan het landelijk gemiddelde.
De eerder genoemde loonontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van alle
andere kosten (zoals bijvoorbeeld onderhoud en energievoorziening) maken
de uitdagingen alleen maar groter.

De inhuur van externe specialisten voor de zwembadtechniek en beheersing
van waterkwaliteit en klimaat ging in 2019 fors omlaag. Dit door de bijscholing
en extra inzet van de eigen medewerkers.
De deels verouderde techniek in onze zwembaden is echter een aandachtspunt, waardoor dit veel inzet en kennis kostte om alles draaiende
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Verder bestaat het risico dat bv SPORT komend jaar toch niet onder het
reguliere Btw-regime kan blijven vallen. In dat geval blijven we afhankelijk
van de gedeeltelijke en tijdelijke compensatie via de gemeentelijke SPUKregeling.

De gemeente heeft tevens een onderzoek laten doen naar de duurzame
inzet van de accommodaties. bv SPORT zal vanuit haar kennis en ervaring
betrokken worden bij de uitwerking van een nieuwe voorzieningenplanning en
een gemeentelijke visie op sporten en bewegen in onze gemeente.

Als laatste zien en merken we de verharding van de maatschappij als risico.
bv SPORT en haar medewerkers proberen hier passend, slim en kordaat op
in te spelen.

Covid-19

Toekomstparagraaf

bv Sport wil in 2020 haar merkidentiteit goed en duidelijk kenbaar gaan
maken (zie onderstaand kader). Aan de hand daarvan zal ook een nieuwe
meerjaren bedrijfsstrategie opgesteld worden. Daarna zal bv SPORT ook
haar communicatie naar buiten gaan aanpassen.
Het merk bv SPORT
Een merk laat zich definiëren door twee perspectieven:
De merkidentiteit (hoe een merk gezien wil worden) en het merkimago
(hoe het merk gezien wordt).
Dit laatste geldt voor zowel externe als interne doelgroepen. In de
meest optimale situatie zijn merkimago en -identiteit exact gelijk. In
veel gevallen is dat echter niet zo en valt hier winst te behalen in de
positionering van het merk.
In 2020 wil bv SPORT haar merk nog verder onder de loep nemen.
Middels een breed ex- en intern imago-onderzoek zal een goed beeld
verkregen worden van hoe BV Sport beleefd wordt. En graag gezien
wil worden. Hierbij zal het niet zo zeer om de inhoud van de opdracht
gaan, maar juist om de manier waarop we daar invulling aan (willen)
geven vanuit onze (merk)persoonlijkheid.

In maart 2020 werd heel Nederland en dus ook bv SPORT geconfronteerd
met de Covid-19 pandemie (de ‘Corona-crisis’). Logischerwijs moesten per
direct de accommodaties (zowel binnen, buiten als zwembaden) sluiten en
onze buurtsprortcoaches mochten niet meer op locatie actief zijn. Onze
klanten konden niet meer sporten en bewegen en de omzet viel grotendeels
weg. In goed overleg met de opdrachtgever werd vastgehouden aan drie
basisprincipes: zo goed mogelijk houden aan de opdracht, het strak naleven
van de opgelegde noodmaatregelen en klaar zijn voor een hopelijke herstart.
Ondertussen werd gebruik gemaakt van de geboden regelingen en werden er
financiële afspraken gemaakt teneinde de continuïteit duurzaam te borgen.
Halverwege 2020 mochten en konden stapsgewijs activiteiten en faciliteiten
weer opstarten.
In het najaar 2020 werden we helaas geconfronteerd met de “tweede golf”,
waardoor helaas de mogelijkheden tot bewegen opnieuw werden beperkt.
Ook tijdens deze golf werd in goed overleg met de opdrachtgever vastgehouden aan de eerder afgesproken basisprincipes. Ook in deze periode probeerde bv SPORT zo efficiënt mogelijk met de middelen en kansen om te gaan,
teneinde de schade zo veel als mogelijk te beperken.
De toekomst moet uitwijzen hoe groot de uiteindelijke schade zal zijn voor de
maatschappij, voor de sport en voor bv SPORT.

De gemeente heeft toegezegd de overname van het groot onderhoud door
bv SPORT verder uit te willen werken. Hiermee kan bv SPORT hopelijk snel
efficiënter en slimmer met de beschikbare middelen omgaan. De bedoeling
is om eind 2020 het uitvoeringsplan samen gereed te hebben.

15

Kengetallen

Kengetallen 2019

2019

2018

Aantal zwembaden in exploitatie

3

3

Aantal sporthallen in exploitatie

9

9

Aantal gymlokalen in beheer en verhuur

35

31

Aantal wedstrijdvelden

53

53

Aantal trainingsvelden

14

14

Aantal kunstgrasvelden

24

24

1

1

Accommodaties

Aantal sporthallen in beheer
Zwembaden
Aantal abonnementen

409

645

Uren verhuur zwembaden (incl. scholen)

12.932

13.668

Aantal bezoeken recreanten zwembaden abonnementen

80.630

72.775

367.315

331.528

52.118

57.480

9.255

5.835

Uren gebruik sporthallen door verenigingen

10.313

9.481

Uren overig en recreatie gebruik sporthallen

1.146

1.053

17.923

12.104

5.361

5.310

605

602

Bezoeken recreanten zwembaden
Aantal bezoeken deelnemers les- en diplomazwemmen zwembaden
Sporthallen en sportvelden
Uren gebruik sporthallen door scholen

Uren gebruik gymlokalen
Uren schoolgebruik bij de sportvelden en de atletiekbaan
Teams verenigingen bij gebruik sportvelden
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2019

2018

105

91

Aantal medewekers fulltime

44

46

Aantal medewekers parttime

58

45

Aantal medewerkers man

57

51

Aantal medewerkers vrouw

48

40

Kort verzuim (0-42 dagen)

2,13%

1,62%

Lang verzuim (langer dan 43 dagen)

5,51%

4,38%

Totaal ziekteverzuimpercentage

Personeel
Aantal medewerkers in dienst

7,64%

6%

Meldingsfrequentie

1,13

1,10

Personeelsbezetting per 31-12 in fte

82,3

75,4

22

22,5

11.157

11.448

29

29

2.979

2.763

Balanstotaal

15.478

14.784

Bedrijfsopbrengsten

12.446

11.384

5.477

5.293

-155

-80

Jaarresultaat

275

47

Netto werkkapitaal (vlottende activa-vlottende passiva)

-12

-410

Cash-flow (afschrijvingen + jaarresultaat)

794

648

Kasstroom uit operationele activiteiten

716

1.096

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-259

-9.239

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-244

8.137

19,25%

18,69%

9,25%

1,71%

Liquiditeit (current ratio= verhouding : vlottende activa / vlottende passiva)

99,73%

89,05%

Vaste activa uitgedrukt in een % van het eigen vermogen

26,70%

24,14%

Bijdragen derden uitgedrukt in een % van de bedrijfsopbrengsten

61,00%

60,50%

Salarissen, incl. werkgeverslasten uitgedrukt in een % van de som der kosten

45,58%

47,00%

Gemiddeld aantal medewerkers ingehuurd bij derden
Financieel (* €1.000,=)
Vaste activa
Voorzieningen
Eigen vermogen

Salarissen, incl. werkgeverslasten, incl. inhuur derden
Saldo rentebaten en rentelasten

Financieel (in pct)
Solvabiliteit (eigen vermogen in een % van de totale activa)
Rentabiliteit (jaarresultaat in een % van het eigen vermogen)
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Jaarrekening

Jaarrekening
Balans
(na resultaatbestemming)

31-12-2019

31-12-2018

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa

(1)

Financiële vaste activa

(1a)

€

11.101.999

€

11.337.347

54.624

110.484

11.156.624

11.447.831

Vlottende activa
Voorraden

(2)

14.000

15.000

Vorderingen

(3)

2.018.877

1.245.855

Liquide middelen

(4)

2.288.065

2.075.531

4.320.943

3.336.386

Totaal activa

€

15.477.566

€

45.000

€

14.784.217

Passiva
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal

(5)

Agio

(6)

91.134

91.134

Bestemmingsreserves

(7a)

25.582

25.582

Overige reserves

(7)

2.817.289

2.601.640

2.979.005

2.763.356

45.000

Voorzieningen

(8)

29.000

29.000

Langlopende schulden

(9)

8.136.968

8.245.357

Kortlopende schulden

(10)

4.332.594

3.746.504

Totaal passiva
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€

€

15.477.566

€

14.784.217

Winst- en verliesrekening

Netto-omzet

(11)

Bijdragen

(12)

Beheer accommodaties

(13)

Overige bedrijfsopbrengsten

(14)

Som der bedrijfsopbrengsten

Kosten van grond- en hulpstoffen

(15)

Lonen, salarissen en sociale lasten

(16)

Bijzondere waardeverminderingen en afschrijvingen op materiële vaste activa

(17)

Bijzondere waardeverminderingen en afschrijvingen op financiële vaste activa

(18)

Energielasten

(19)

Huur onroerende zaken

(20)

Overige bedrijfskosten

(21)

2019
werkelijk

2019
begroot

2018
werkelijk

4.012.512

3.803.798

3.664.134

7.592.607

7.571.000

6.886.825

281.434

383.000

192.324

559.554

570.000

640.441

€

12.466.108

12.327.798

11.383.724

€

153.136

110.000

131.442

5.476.759

5.410.001

5.293.219

518.694

601.000

295.414

0

0

320.305

962.720

1.059.000

863.971

2.382.455

2.374.000

2.355.147

2.522.317

2.605.797

1.996.870

€

Som der bedrijfslasten

€

12.016.080

12.159.798

11.256.368

Bedrijfsresultaat

€

430.027

168.000

127.356

-154.617

-145.000

-80.147

275.410

23.000

47.209

-59.760

0

-12.024

215.650

23.000

35.185

Financiële baten en lasten

(22)

Resultaat voor belastingen
Belastingen
Resultaat na belastingen

€
(23)
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Toelichting algemeen
bv SPORT is statutair gevestigd te Leeuwarden. Het inschrijfnummer bij de KVK
is 01084769. bv SPORT is op 28 april 1999 opgericht en is voortgekomen uit de
verzelfstandiging van de sector Sport & Recreatie van de gemeente Leeuwarden. De
activiteiten bestaan uit het realiseren, beheren en exploiteren van voorzieningen en
accommodaties op het gebied van sport, ontspanning en recreatie. De
gemeente Leeuwarden is enig aandeelhouder en tevens de grootste opdrachtgever.
De opdracht van de gemeente is vastgelegd in een meerjarenovereenkomst, een
subsidieverordening, een subsidiebeschikking en een activiteitenplan.

Waarderingsgrondslagen
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De
waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op
basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de
specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het
jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover
zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen, die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De vergelijkende
cijfers van het voorgaande jaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals
vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van
primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. De vennootschap maakt geen gebruik van derivaten.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs- na aftrek van
eventueel ontvangen subsidies en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen- verminderd met een lineaire afschrijving, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, of tegen lagere bedrijfswaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Kosten voor periodiek groot onderhoud worden geactiveerd op het moment dat deze zich voordoen.

Financiële vaste activa

Latente belastingvorderingen
Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor de verrekenbare fiscale
verliezen en voor verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa
en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de in deze jaarrekening
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gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds, met dien verstande dat latente
belastingvorderingen alleen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is
dat er toekomstige fiscale winst zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen kunnen
worden geompenseerd.
De berekening van de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de op het
einde van het verslagjaar geldende belastingtarieven of tegen de in komende jaren
geldende tarieven, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld.
Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Overige vorderingen
De onder de financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen worden initieel
gewaardeerd tegen reële waarde. Bijzondere waardeerminderingen worden in
mindering gebracht op de winst- en verliesrekening.

Voorraden

Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto- opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De waardering van de voorraden grond- en hulpstoffen komt tot stand op basis van fifo.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde
en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.

Voorzieningen

Tenzij anders vermeld, worden de overige voorzieningen gewaardeerd tegen
nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de
betreffende verplichtingen af te wikkelen.

Langlopende en kortlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij de eerste verwerking opgenomen
tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen van resultaatbepaling

De afschrijvingen worden tijdsevenredig ten laste van de winst- en verliesrekening
gebracht op basis van de vewachte economische levensduur.

Onder de bedrijfsbaten zijn begrepen de opbrengsten uit verhuur en verpachting
van de betrokken accommodaties, entreegelden, horecabaten, opbrengsten verbandhoudende met sport- en speluitleen en sport(stimulerings)activiteiten, bijdragen van de gemeente Leeuwarden en overige opbrengsten.

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancieerd door
afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in
de winst- verliesrekening verantwoord. Als de reeds betaalde premiebedragen de
verschuldigde premie overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als overlopend
actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Indien er, naast de verplichting
voor periodieke pensioenpremies, een verplichting bestaat voor per balansdatum
opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen), wordt de verplichting
in de balans opgenomen tegen contante waarde. Ultimo 2019 (en 2018) waren er
voor de vennootschap geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de
betaling van de jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op
het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle
belangrijke risico’s zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen
wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van mate waarin de
diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot dat moment in het kader van de
dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de
totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan
dezelfde periode toegerekend.

De vennootschap is met ingang van boekjaar 2016 belastingplichtig voor de
vennootschapbelasting.

Onder de post bijdragen wordt de budgetsubsidie verantwoord. Subsidies die
betrekking hebben op onderhoudsuitgaven, uit andere hoofde ontvangen dan de
reguliere budgetsubsidie, worden echter rechtstreeks in mindering gebracht op de
desbetreffende onderhoudsuitgavenpost. Investeringsbijdragen worden eveneens
in mindering gebracht op de betreffende investering.
De bedrijfslasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds
vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het jaar waarop zij
betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn
verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waar in deze voorzienbaar zijn.
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Bijlage Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Sinds de statutenwijziging van 7 april 2006 bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap € 225.000 en is de nominale waarde per aandeel € 450. Bij de
oprichting d.d. 28 april 1999 heeft de gemeente Leeuwarden 100 aandelen verworven. Het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt derhalve € 45.000.

2019
Stand per 1 januari

€

45.000 €

Toevoegingen en verminderingen

-

Stand per 31 december

€

45.000 €

2018
45.000
45.000

Agio
Voor de uitstaande aandelen met een totale nominale waarde van € 45.000 is door de gemeente € 136.134 betaald. Derhalve bedraagt de agioreserve € 91.134.
2019
Stand per 1 januari

€

91.134 €

Toevoegingen en verminderingen

-

Stand per 31 december

€

91.134 €

2018
91.134
91.134

Overige reserves
Het verloop van de overige reserves is als volgt te specificeren:
2019

2018

2.601.639

2.566.454

215.650

35.185

Dotatie bestemmingsreserve

-

-

Uitgekeerd dividend

-

-

2.817.289

2.601.639

Stand per 1 januari

€

Toevoeging resultaat boekjaar

Stand per 31 december
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€

Bestemmingsreserve
Het verloop van de bestemmingsreserves is als volgt te specificeren:

Stand per 1 januari

2018

25.582

25.582

Dotatie

-

-

Onttrekking

-

-

25.582

25.582

Stand per 31 december

€

2019

€
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Bijlage WNT
J.C. Smaal
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Deeltijdfactor in fte
Dienstbetrekking

J.H. van der Kooi

W.S. Schuurmans

W.S. Schuurmans

S. Mulder

Directeur

Directeur

Voorzitter RvC

Lid RvC

Lid RvC

01/01-30/04

01/05-31/12

01/01-31/12

n.v.t.

01/01-31/12

1,00

1

ja

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€

41.790,00

58.637,00

4.537,50

-

3.829,00

Beloningen betaalbaar op termijn

€

5.245,00

9.052,00

-

-

-

Subtotaal

€

47.035,00

67.689,00

4.537,50

-

3.829,00

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

63.781,00

130.219,00

29.100,00

-

19.400,00

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

€

47.035,00

67.689,00

4.537,50

-

3.829,00

01/01-31/12

n.v.t.

01/05-31/12

01/01-30/04

01/01-31/12

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging
Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Deeltijdfactor 2018 in fte

0,93

Dienstbetrekking

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€

101.035,00

-

2.555,00

1.250,00

3.162,00

Beloningen betaalbaar op termijn

€

16.244,00

-

-

-

-

Totale bezoldiging in 2018

€

117.279,00

-

2.555,00

1.250,00

3.162,00

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€

175.000,00

-

18.900,00

6.300,00

18.900,00

De beloningen betaalbaar op termijn betreffen de door werkgever betaalde pensioenpremies.
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Bijlage WNT (vervolg)
J.J. Staal
Lid RvC

Manager
Accommodaties

Voorzitter RvC

01/01-31/12

n.v.t.

n.v.t.

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019

G.J.P. van der BERG

Deeltijdfactor in fte
Dienstbetrekking
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€

3.630,00

€

-

€

-

Beloningen betaalbaar op termijn

€

-

€

-

€

-

Subtotaal

€

3.630,00

€

-

€

-

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

19.400,00

€

-

€

-

Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging

n.v.t.
€

3.630,00

n.v.t.
€

-

n.v.t.
€

-

Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/09-31/12

01/01-31/12

Deeltijdfactor 2018 in fte

01/01-30/04

1,00

Dienstbetrekking

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€

1.055,00

€

225.662,00

€

1.283,00

Beloningen betaalbaar op termijn

€

0

€

12.584,00

€

Totale bezoldiging in 2018

€

1.055,00

€

238.446,00

€

1.283,00

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€

6.300,00

€

189.000,00

€

9.450,00

De beloningen betaalbaar op termijn betreffen de door werkgever betaalde pensioenpremies.
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Controleverklaring
van de onafhankelijke accountant

26
38
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van B.V. Sport

Ons oordeel
De samengevatte jaarrekening 2019 (hierna ‘de samengevatte jaarrekening’) van B.V. Sport te
Leeuwarden is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2019 van B.V. Sport.
Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte jaarrekening in alle van materieel zijnde aspecten
consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2019 van B.V. Sport op basis van de grondslagen zoals
beschreven in het hoofdstuk waarderingsgrondslagen in de toelichting.
De samengevatte jaarrekening bestaat uit:
1. de samengevatte balans per 2019;
2. de samengevatte winst-en-verliesrekening over de periode 2019;
3. het samengevatte mutatieoverzicht eigen vermogen;
4. de verantwoording in het kader van de wet normering topinkomens (WNT); en
5. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.
Samengevatte jaarrekening
De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Titel 9 Boek 2
BW. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening en onze verklaring daarbij kan derhalve niet in
de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van B.V. Sport en onze
controleverklaring daarbij. De samengevatte jaarrekening en de gecontroleerde jaarrekening bevatten
geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze
controleverklaring van 2 november 2020.
De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij
Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2019 van B.V. Sport in
onze controleverklaring van 2 november 2020.
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Commissarissen voor de samengevatte
jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening op basis van
de grondslagen zoals beschreven in het hoofdstuk waarderingsgrondslagen in de toelichting.
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de vennootschap.

Bentacera Registeraccountants B.V.
Lavendelheide 17
Postbus 129
9200 AC Drachten

T (0512) 589 458
drachten@bentacera.nl
IBAN: NL27RABO0157957667
BIC: RABONL2U

KvK-nummer:
01100531
Btw-nummer:
NL812168628B01

Onze vestigingen:
Bolsward
Dokkum
Drachten

Heerenveen
Leeuwarden
Sneek
www.bentacera.nl

Onze verantwoordelijkheden
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte jaarrekening in alle van
materieel belang zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening op basis van onze
werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 810 ‘Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten’.

Drachten, 10 maart 2021
Bentacera Registeraccountants B.V.
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