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Raad van Commissarissen
In 2020 ging bv SPORT vol goede moed van start, maar kwam abrupt tot stilstand door de
Covid-19-pandemie. Het was een jaar waar flexibiliteit gevraagd werd van eenieder die bij bv
SPORT betrokken was, van medewerker tot klant en van aandeelhouder tot vereniging. Er
waren daardoor veel sessies met diverse stakeholders nodig over de financiën en om
datgene mogelijk te maken wat, binnen de regels, nog wel kon. Allemaal onderwerpen
waar de RvC bij betrokken was, geadviseerd heeft en, waar nodig, besluiten genomen heeft.
De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het realiseren van de doelen van bv SPORT
en het beleid en is werkgever van de directeur-bestuurder en adviseur. Met dit verslag leggen
we verantwoording af over de in 2020 door ons uitgevoerde activiteiten.
In 2020 bestond de RvC uit drie personen namelijk Wiep Schuurmans (voorzitter), Saakje Mulder
en Jelmer Staal.
In 2020 heeft de RvC zeven keer formeel overlegd met de bestuurder. Ook heeft de RvC vier
keer met de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AVA) vergaderd. De gemeente
Leeuwarden is enig aandeelhouder van bv SPORT. Wethouder Sjoerd Feitsma was tot juli 2020
vertegenwoordiger van de aandeelhouder. Voor hem in de plaats is zijn opvolger Hein Kuiken
getreden.
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 & controle van de organisatie. Daarnaast zijn de strategische koers en de
risicoanalyse besproken en is de aanzet gegeven om deze uit te werken zodat deze in 2021
vastgesteld kunnen worden. Ook zijn er regelmatig overleggen geweest met de wethouder
en zijn collega’s over de voortgang van de pandemie en de financiële consequenties. Daarbij
heeft de RvC zich tevens laten informeren door de directeur-bestuurder en de controller in deze
lastig te voorspellen situatie. Daartoe zijn er diverse financiële scenario’s uitgewerkt om zoveel
mogelijk voorbereid te zijn op de gevolgen van de Covid-19-pandemie. Gezien de onzekere
situatie heeft de RvC besloten het resultaat over 2019 toe te voegen aan de reserves.
Door de pandemie en de gevolgen daarvan werd er een grote mate van flexibiliteit van de
medewerkers van bv Sport gevraagd. In plaats van hun normale werk werd er gevraagd onderhoudswerk, schoonmaakwerk en andere ongewone zaken uit te voeren. Met elkaar heeft men
daar de schouders onder gezet en zo een groter financieel verlies voorkomen.
Bij de RvC-vergaderingen is de RvC geïnformeerd over de ontwikkelingen bij sportvoorzieningen die bv SPORT aanbiedt en de (on)mogelijkheden om toch sport te kunnen blijven
bieden tijdens en vooral ook na de Covid-19-pandemie.
Sinds 2019 is bv SPORT een winstbeogende organisatie. Er is een dienstverleningsovereenkomst
(DVO) met de gemeente Leeuwarden afgesloten. In dit kader past ook de DVO die bv SPORT
met MFC Damwâld heeft afgesloten voor beheer van sporthal en horeca, waarmee de RvC heeft
ingestemd.

1

De medewerkers hebben zich in 2020 absoluut van de goede kant laten zien door de inzet op
geheel andere locaties of werkzaamheden dan men gewend was en zo het negatieve financiële resultaat positief te beïnvloeden. We willen de directeur-bestuurder samen met alle medewerkers en de gemeente Leeuwarden bedanken voor hun inspanningen in 2020.
Namens de Raad van Commissarissen van bv SPORT,
Wiep Schuurmans, voorzitter
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Directie
Bestuursverslag 2020
Het jaar 2020 stond voor iedereen en dus ook voor bv SPORT in het teken van corona. Op 12
maart 2020 werden we geconfronteerd met maatregelen bij de eerste lockdown. Het bleek
later dat dit ook nog lang niet de laatste keer was. Na een korte pas op de plaats hebben de
medewerkers van bv SPORT de handen uit de mouwen gestoken. Steeds proberend de met de
gemeente afgestemde doelen na te streven; zo goed als mogelijk voldoen aan de opdracht,
binnen de gestelde regels, rekening houdend met eigen en elkaars veiligheid en zo veel
mogelijk ten bate van de sport en de accommodaties. Er is in die tijd, in goed overleg en
samenwerking met afdeling vastgoed van de gemeente, extra onderhoud gepleegd en er is
later gepland onderhoud naar voren gehaald, met meer dan voorzien inzet van eigen middelen
en medewerkers.
Teneinde de verliezen te beperken zijn er grote en kleine besparingen doorgevoerd, is de
personele inzet teruggebracht, zijn er alternatieve inkomsten gezocht en zijn de middelen uit
de diverse steunmaatregelen aangevraagd. In overleg met onze opdrachtgever en aandeelhouder werd er gelukkig besloten om het voorzieningenniveau niet te verlagen. We zien
sporten in de gemeente Leeuwarden juist ook als een middel om problemen te voorkomen en te
beperken. Dankzij een extra agiostorting kon ook een cashflowprobleem ondervangen worden.
Immers; de compensatiefondsen kwamen langzamer op gang dan de direct te voelen omzetverlagingen.
De dienstverleningsvergoeding van de gemeente bedroeg over 2020 8.6 miljoen euro. De
overige omzet (exclusief coronacompensatie) bedroeg 3.4 miljoen euro. Dit was 1.4 miljoen euro
minder dan het voorgaand jaar. De daling is volledig toe te wijzen aan de corona-pandemie en
de opgelegde beperkingsmaatregelen. Door bezuinigingen, het zoeken naar aangepast werk
en alternatieve opbrengsten en dankzij de compensatiefondsen kon het jaarverlies gelukkig
beperkt worden tot zo’n € 60.000.
Met de belastingdienst kon worden afgesproken dat bv SPORT voor het boekjaar 2020 als “winst
beogend” aangemerkt kon worden, waardoor ook de btw over investeringen verrekend kon
worden.
Toch kon bv SPORT in 2020 haar doelen blijven nastreven. Zo werd de nieuwe merkidentiteit
‘Blij van Sport” vastgesteld en werd er in gezamenlijkheid gewerkt aan de nieuwe strategische
koers. Deze zal in 2021 vastgesteld worden en als basis gaan gelden voor de komende jaren.
Ook werd in 2020 de overstap naar de nieuwe verhuur-, kassa-, zwemles- en factureringssoftware geïmplementeerd. Hierdoor is de “backbone” van bv SPORT weer toekomstbestendig.
Per september werd gestart met het, tegen een commercieel tarief, verzorgen van het beheer
van sporthal en de horeca in de nieuwe MFC in Damwoude; de Boppeslach.
In juni 2020 ontving bv SPORT namens klimhal-exploitant Mountain Network het dringende verzoek een aantal gebreken op te lossen en de schade te compenseren. Bv SPORT heeft
intussen de aangedragen punten per onderdeel besproken, opgelost en afgehandeld.
Tegelijkertijd werd er met Mountain Network bv gewerkt aan een nieuwe huurovereenkomst
met beter aansluitende verwachtingen en verplichtingen.
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Eind 2019 werden er nieuwe tarieven op basis van kostprijsoriëntatie vastgesteld door de
gemeente. De prijs voor het huren van binnensportaccommodaties ging fors omlaag naar een
aansluiting bij het landelijk gemiddelde, de huur voor sportvelden ging iets omhoog om ook
daar marktconform sportfaciliteiten aan te bieden.
Kortom, 2020 was in vele opzichten een heel bijzonder jaar, grotendeels vanwege een wereldwijde pandemie, waar bv SPORT gelukkig stabiel kon blijven staan. We hebben toch onze
doelen kunnen nastreven en we hebben geprobeerd sport zo goed als mogelijk te blijven
faciliteren en stimuleren.
Samen op weg naar een gezonde gemeente. Samen worden we blij van sport!

Visie en missie bv SPORT
bv SPORT wil dat Leeuwarden één van de
gezondste en sportiefste gemeentes van Nederland is,
door alle inwoners van gemeente Leeuwarden e.o.
optimaal te stimuleren en te faciliteren in sport en bewegen.
Sporten is essentieel voor een energieke en gezonde samenleving.
We sporten niet alleen om fit te blijven,
sport is een middel voor gezondheidsbevordering,
tegen eenzaamheid, voor vitaliteit
en om de bevolking in beweging te krijgen.
Maar bovenal: sport maakt mensen blij.
‘Blij van sport’ is daarom ook de essentie van ons bedrijf.
Binnen onze missie wordt de kennis, ervaring en schaal van bv SPORT,
op het gebied van sport en bewegen en maatschappelijk vastgoedbeheer,
breed ingezet om maatschappelijk voordeel te boeken
en iedereen in de gemeente blij van sport te maken.
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Bestuur en organisatie
bv SPORT kent sinds 2018 een tweehoofdige directie, geheel 2020 vertegenwoordigd door
directeur Johan van der Kooi en adjunct directeur Jan Belles. Per bedrijfsonderdeel zorgen de
coördinatoren voor dagelijkse aansturing. Verdeeld over de zwembaden, sporthallen en gymzalen, groenvoorziening en sportontwikkeling heeft bv SPORT zo’n 105 vaste medewerkers
ingezet, met daarnaast nog medewerkers die beschikbaar zijn middels een externe flexpool.
Met totaal ongeveer 100 fte hield het team zich elke dag bezig met het zo goed als mogelijk
beheren en exploiteren van de diverse accommodaties en het sport en bewegen optimaal te
stimuleren.
Personeel
De medewerkerstevredenheid wordt periodiek getoetst middels digitale enquêtes, naast
natuurlijk de persoonlijke gesprekken. De overall score op de medewerkerstevredenheid is
gemiddeld 8 op een schaal van 0-10. Voor een betrouwbaarder beeld en trends worden deze
enquêtes periodiek verstuurd met telkens dezelfde onderwerpen, maar wordt ook ingespeeld
op de actualiteit. Daarnaast is ingezet op een bij onszelf passende merkidentiteit. Niet alleen
voor de sporters, maar ook voor onze medewerkers. Samen worden we “Blij van Sport”.
Het ziekteverzuim onder de vaste medewerkers was 6.94%. Dit gaf een kleine daling ten opzichte van 2019. Het verzuim ligt echter nog wel hoger dan de gewenste norm van maximaal 4%.
In dit geval was het hogere percentage grotendeels te wijten aan meerdere, niet werk gerelateerde, langdurige verzuimgevallen.
bv SPORT merkt dat de arbeidsmarkt krapper wordt. De instroom van gekwalificeerd personeel wordt steeds beperkter, waardoor er veel tijd en energie moet worden gestoken in het zelf
opleiden van vakkundig personeel. Daarnaast kent bv SPORT gelukkig verhoudingsgewijs
weinig uitstroom, wat wel weer een hogere gemiddelde leeftijd tot gevolg heeft. Inzetten op
duurzame inzetbaarheid vraagt daardoor de aandacht.
Verder is in 2020 is de implementatie gestart om de personeelsprocessen en dossiers te
digitaliseren in een nieuw personeelsmanagementsysteem. Dit zal bijdragen aan efficiënter
werken en transparant beleid.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
In 2020 werd wederom conform de MVO Prestatieladder niveau 3 gewerkt. Ook voor 2021 is bv
SPORT weer MVO gecertificeerd.
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Kernactiviteiten en de resultaten
Binnensportaccommodaties
Met ongeveer twintig beheerders en onderhoudsmedewerkers werden tien sportcomplexen en
vijfendertig gymzalen beheert, geëxploiteerd en dagelijks onderhouden. Daarnaast verzorgde
deze afdeling met zeven vaste medewerkers, aangevuld met medewerkers uit de flexpool, de
horecapunten in sporthal de Twine te Grou, het Kalverdijkje in Leeuwarden, de Boppeslach in
Damwoude en it Gryn in Stiens.
Veilig, prettig en schoon kunnen sporten en bewegen is voor bv SPORT de basis. Middels de
juiste kwalitatieve en kwantitatieve bezetting, samenwerken, opleidingen, preventie en
moderne technieken probeert bv SPORT zo goed en efficiënt als mogelijk de sport te faciliteren.
Helaas kon er in 2020 veel minder gesport worden, wat terug te zien is in het aantal verhuurde
uren aan onderwijs, verenigingen, commerciële en maatschappelijke partners.
Hieronder een kort vergelijk met 2019.
		
Sporthallen en gymzalen gebruik			
Uren gebruik sporthallen door scholen				
Uren gebruik sporthallen door verenigingen			
Uren overig en recreatie gebruik sporthallen			
Uren gebruik gymlokalen		

2020

2019

6.800
4.825
708
13.875

9.255
10.313
1.146
17.923

Ook de horecaomzet viel door de nog langere sluitingsperiodes fors lager uit met 82.000 euro
omzet in 2020 ten opzichte van 366.000 euro in 2019.
Al eerder benoemd zijn de sluitingsperiodes van de hallen en zalen en de beschikbaarheid van
medewerkers gebruikt om juist nu extra onderhoud te plegen, later gepland onderhoud naar
voren te halen en extra esthetische waarde toe te voegen middels bijvoorbeeld schilderwerk en
kleine bouwkundige aanpassingen.
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Kernactiviteiten en de resultaten
Buitensportaccommodaties - ‘Afdeling Groen’
De ‘afdeling Groen” verzorgde met acht medewerkers, met behulp van diverse specialistische
apparatuur, alle buitensportvelden binnen de gemeente. Zowel alle 67 natuurgrasvelden als
de 24 kunstgrasvelden. De velden werden vervolgens gebruikt door 15 verschillende voetbalverenigingen, 8 korfbalverenigingen, 14 kaatsverenigingen, één grote hockeyvereniging en
daarnaast nog rugby, atletiek en overige sporten.
Ook verzorgde bv SPORT in 2020 de trainingsvelden en het hoofdveld van SC Cambuur.
De velden worden grotendeels gebruikt door de hoofdgebruikers, middels een vaste jaarovereenkomst. Incidenteel werden de velden echter ook ingezet voor andere maatschappelijke
doeleinden en commerciële initiatieven.
De kunstgrasvelden vroegen dit jaar om extra aandacht. De toepassing van kurk als infill is
zeer bewerkelijk, omdat bij forse regenval het kurk gaat (weg)drijven. De velden met andere
infill materialen (rubber zoals SBR en TPE) vroegen om extra beheersmaatregelen teneinde
verspreiding in de omgeving maximaal te voorkomen.
Het dagelijks onderhoud en groot onderhoud op de velden in de stad en in de dorpen gebeurde volgens een planning waar de weersomstandigheden een behoorlijke invloed op hebben.
De droogte afgewisseld door extreme neerslag van de afgelopen jaren lijkt structureel. bv SPORT
onderzoekt steeds de gewenste aanpak en toepassingen hiervoor, waarbij de belangen van de
gebruikers, de inzet en de benodigde investeringen telkens goed gewogen worden.
Vanwege corona werd het buitensporten deels beperkt, waardoor er soms wat minder inzet voor
herstelwerkzaamheden nodig was. Deze tijd is nuttig gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen, door onder andere te investeren in de kwaliteit van onze mensen.
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Kernactiviteiten en de resultaten
Zwembaden
Zo’n vijftig vaste medewerkers verzorgden in onze drie zwembaden; it Gryn te Stiens,
Kalverdijkje en de Blauwe Golf in Leeuwarden het toezicht, de kaartverkoop, het dagelijks
beheer en onderhoud en natuurlijk de zwemlessen en andere doelgroepactiviteiten.
Helaas kon bv SPORT in 2020 fors minder bezoekers in de zwembaden verwelkomen.
Zie hieronder een korte vergelijking met 2019.
		
Zwembaden		
Aantal recreatieve abonnementen 				
Uren verhuur
Bezoeken recreanten
Aantal bezoeken deelnemers les- en diplomazwemmen

2020

2019

402
5.044
125.571
29.496

409
12.932
447.945
52.118

Voor en na de verplichte sluitingen mocht er beperkt en met extra voorzorgsmaatregelen
gezwommen worden. Vooral het banenzwemmen kon met aanpassingen zo nu en dan toch
mogelijk gemaakt worden. De zwemlessen werden meermalen uitgesteld, waardoor de
verwachting is dat we na versoepelingen een behoorlijke inhaalslag zullen moeten gaan maken.
Dit geldt ook voor de specialistische doelgroepen, waarbij de verwachting is dat dit langere tijd
zal duren voordat de aantallen weer op het oude niveau zullen komen. Ten tijde van de zwembadsluitingen werden de jaarabonnementen opgeschort.
Gedurende de beperkingen en sluitingen is het flexibele personeel tijdelijk niet meer
opgeroepen, met als risico dat deze medewerkers later niet meer beschikbaar zouden zijn.
Met de vaste medewerkers is extra onderhoud gepleegd. Zo konden bijvoorbeeld de kleedkamers worden opgeknapt, zijn de zwembadperrons in Stiens opnieuw gecoat en zijn kapotte
tegels in het golfslagbad in de Blauwe Golf eindelijk vervangen.
De inhuur van externe specialisten voor de zwembadtechniek en beheersing van waterkwaliteit en klimaat ging verder omlaag door de bijscholing en extra inzet van de eigen medewerkers. Ook het uitbesteden van de schoonmaak werd in 2020 verder teruggedraaid. Een deel
van dit werk kan tijdens werktijd bijgehouden worden en door in eigen mensen en materiaal te
investeren, konden de externe kosten nog verder teruggebracht worden. De deels verouderde
techniek in onze zwembaden blijft echter een aandachtspunt, waardoor dit veel inzet en kennis
kost om alles draaiende te houden en de duurzaamheidsambities waar te maken.
De beoogde bouw van de tribune boven het wedstrijd- en lesbad in het Kalverdijkje werd
vanwege de onzekerheden tot nader order uitgesteld.
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Kernactiviteiten en de resultaten
Sportontwikkeling
Het team sportontwikkeling bestond in 2020 uit dertien buurtsportcoaches, twee buurtgezondheidscoaches en vijf vakleerkrachten.
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,
vrijwilligers, samenwerking en gezond en vitaal zijn.
Mede op advies uit het onderzoek van Partoer is hierbij meer focus aangebracht op basis van
de hoogste maatschappelijke toegevoegde waarde en is er nog meer geïnvesteerd in de eigen
ontwikkeling van de buurtsportcoach tot nieuwe sportprofessional.
Echter de meeste aandacht ging in 2020 natuurlijk uit naar sporten en bewegen mogelijk
blijven maken binnen de coronamaatregelen en elkaars veiligheid. bv SPORT, de veiligheidsregio en de gemeente werkten hierin samen, waarbij bv SPORT tevens de communicatie
onderhield richting de (sport)verenigingen. De buurtsportcoaches waren de linking pin en
hebben voortdurend verenigingen en maatschappelijke partners geadviseerd hoe om te
kunnen gaan met de steeds wijzigende omstandigheden. Samen met de vakleerkrachten
hebben de medewerkers van bv SPORT ook actief bijgedragen aan de bezetting van de noodopvanglocaties. Daarnaast heeft het team, rekening houdend met de beperkingen en de
behoeftes, diverse alternatieve activiteiten georganiseerd, zoals de wintergames, de balkonbeweegdagen, de beweegbingo’s en de berenjacht.
De buurtsportcoaches zijn in 2019 de initiatiefnemers en regisseurs geweest om ook lokaal
tot een sportakkoord te komen. Een Leeuwarder uitvloeisel van het Nationaal Sportakkoord.
De focus in Leeuwarden en haar omgeving is komen te liggen op gezond opgroeien, vitale
sportverenigingen, inclusief sporten en bewegen en bewegen in de openbare ruimte. Deze
onderwerpen sluiten dan ook naadloos aan op de bedoelingen en opdracht van bv SPORT.
In 2020 is dan ook verder vervolg gegeven aan deze afspraken.
Teneinde haar doelen te bereiken heeft het team in 2020 ook een actieve bijdrage kunnen
leveren aan onder andere de volgende uitvoeringsprojecten:
•
Bewegen in de openbare ruimte
•
Jongeren op gezond gewicht (JOGG)
•
Sporten en bewegen duurzaam implementeren in diverse IKC’s
•
Uitdragen van het belang van breed motorische ontwikkeling
•
Inclusief sporten en diversiteit
•
Gezonde Sportvereniging, waaronder rookvrije afspraken, een gezond(er) kantineaanbod
en AED/BHV
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Kansen en bedreigingen
Kansen voor bv SPORT
Het verhogen van de sportparticipatie
De doelgroepen jongeren onder de 20, 65+’ers en eengezinshuishoudens groeien en daarmee
groeit dus ook de sportparticipatie. Deze groepen bewegen namelijk het meeste. Bv SPORT kan
hier met haar aanbod en diensten goed op inspelen.
Van sportaccommodatie naar sportplaats
Het blijkt dat steeds meer mensen gaan sporten in de openbare ruimte. Een kans dus voor
bv SPORT om juist nu meer sportgelegenheid te stimuleren in de publieke ruimten
en een beweegvriendelijke omgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Cruyff Courts,
openbare beweegplaatsen en wandelpaden en fietsroutes. Daarnaast kan bv SPORT
haar accommodaties inzetten als platform. Bijvoorbeeld als ‘start en finishlocatie’ voor
beweeggroepen, die gebruik willen maken van de openbare ruimte.
Verhogen maatschappelijke rol
De trend ‘sport als leefstijl’ zorgt ervoor dat sport steeds meer gezien wordt als middel om
maatschappelijke doelen te realiseren en wordt beschouwd als essentieel onderdeel voor een
fysieke en sociaal gezonde samenleving. Met het opzetten van vitaliteitsprogramma’s voor
verschillende doelgroepen kan bv SPORT hier goed op inspelen. Tevens kan bv SPORT haar
maatschappelijke rol vergroten door de groeiende groep minderheden en gezinnen in armoede
te voorzien van een betaalbaar en passend sport- en beweegaanbod.
Uitbreiding dienstverlening
Door gebruik te maken van de bestaande infrastructuur kan de dienstverlening van bv SPORT
gemakkelijk uitgebreid worden. Te denken valt bij voorbeeld aan de overname van het groot
onderhoud van de al door bv SPORT beheerde panden, maar ook aan diensten verlenen bij
andere vergelijkbare opdrachtgevers binnen en buiten de gemeente.
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Bedreigingen voor bv SPORT
De grootste bedreiging in 2020 bleek van buitenaf te komen, in de vorm van de coronapandemie.
Daarnaast ziet bv SPORT de volgende bedreigingen:
Afhankelijkheid van de grootste opdrachtgever
De gemeente is en blijft de grootste opdrachtgever van bv SPORT. De bedreiging met de
grootste impact is dan ook dat onze grootste opdrachtgever de opdracht intrekt of ernstig
inperkt.
Verharding en polarisatie
De verharding en polarisatie van de maatschappij is een landelijke trend en een bedreiging voor
bv SPORT en haar medewerkers.
Lage sportbijdrage voor gewenste dienstverlening
De middelen die bv SPORT tot haar beschikking heeft zijn onder het landelijk gemiddelde,
terwijl de mate van dienstverlening hoger is door het landschap en het verhoudingsgewijs
grote aantal zwembaden. Hierdoor kan bv SPORT niet alles doen als beoogd en staat de
kwaliteit onder druk. Mocht dit in de toekomst niet worden gecorrigeerd, dan zal dat een
verdere verschraling in de ondersteuning naar de sport en de accommodaties betekenen.
De ontwikkeling van andere kosten (zoals bijv. onderhoud en energiekosten) maken de
uitdaging des te groter.
Lagere sportparticipatie in accommodaties en in verenigingsverband
Door de trend ‘sporten los van plaats en tijd’ bestaat er een risico dat hierdoor minder sporters
naar verenigingen en ook minder naar de vaste sportaccommodaties zullen komen.
Consumentisme
De consument wordt steeds kritischer en wil als gewaardeerde klant worden behandeld.
De steeds veeleisendere burger staat in contrast met de lage sportbijdrage, wat wrijving kan
opleveren.
Personeel werven en behouden
Het werven van competent personeel wordt voor steeds lastiger. Dit komt onder andere doordat de huidige generatie (millennials en generatie Z) steeds meer hoogopgeleid en kritisch is en
daardoor meer uitdagingen zoekt in functies. bv SPORT zal hier actief op in moeten gaan spelen.
Vergrijzing van de arbeidsmarkt
Evenals de Nederlandse bevolking vergrijst dus ook de arbeidsmarkt. Naast de gevolgen voor
onder meer de betaalbaarheid van voorzieningen zoals zorg en pensioenen, heeft vergrijzing
ook effect op de werking van de arbeidsmarkt. Mensen werken steeds langer door, waarbij laagopgeleiden vanwege financiële redenen later met pensioen gaan dan hoogopgeleiden.
Ook zorgt vergrijzing vaak voor meer ziekteverzuim, voor minder instroom, voor minder
mobiliteit en voor minder ontwikkeling.
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Toekomstparagraaf
Hopelijk kunnen we de pandemie en de diverse maatregelen snel achter ons gaan laten.
En weer volop sporten. Naast dat we Blij van Sport willen worden, is sport een middel tegen
gezondheidsproblemen, eenzaamheid en armoede. Daarom blijft bv SPORT onveranderd haar
doelen nastreven. bv SPORT wil daartoe in 2021 haar merkidentiteit verder gestalte geven,
een toekomstbestendige strategie vaststellen en deze meteen gaan implementeren.
De opgedane ervaringen uit de coronaperiode zoals bijvoorbeeld het aanbieden van tijdsblokken in de zwembaden, het online reserveren, digitaal overleggen en het deels thuiswerken,
maar vooral ook sport inzetten als middel, wil bv SPORT in haar voordeel gaan gebruiken.
De zwemlessen zijn meermaals uitgesteld in 2020, waardoor er een inhaalslag nodig is om
iedereen in de gemeente het zwemmen te leren en het plezier van veilig kunnen zwemmen
te laten beleven. Een zelfde inhaalslag vraagt het sporten voor doelgroepen en de ledenaantallen bij de verenigingen. Het terug binnenhalen van voldoende en kwalitatief en flexibel
personeel zal hierbij een uitdaging worden.
Er zal voor de gemeente Leeuwarden gewerkt gaan worden met een dienstverleningsovereenkomst, inclusief integrale huurprijzen voor de in te zetten gebouwen en een
vergoeding voor de afgesproken dienstverlening. 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. Het
verduurzamen van de veld-verlichtingen kan een mooi voorbeeld zijn, mede door het gepland
onderhoud naar voren te gaan halen.
De gemeente heeft tevens een onderzoek laten doen naar de duurzame inzet van de
accommodaties. Bv SPORT zal vanuit haar kennis en ervaring adviseren bij de uitwerking
van een nieuwe voorzieningenplanning en een gemeentelijke visie op sporten en bewegen
in onze gemeente.
Samen op weg naar een gezonde gemeente. Samen worden we blij van sport.
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Kengetallen 2020
2020

2019

Aantal zwembaden in exploitatie
3
Aantal sporthallen in exploitatie
8
Aantal sporthallen in beheer en verhuur 					
3
Aantal gymlokalen in beheer en verhuur
0
Aantal gymlokalen in exploitatie 					
35
Aantal wedstrijdvelden 									 53
Aantal trainingsvelden 									 14
Aantal kunstgrasvelden
24

3
8
2
35
0
53
14
24

Accommodaties

								
Zwembaden
Aantal recreatieve abonnementen 				
Uren verhuur
Bezoeken recreanten
Aantal bezoeken deelnemers les- en diplomazwemmen

402
5.044
125.571
29.496

409
12.932
447.945
52.118

6.800
4.825
708
13.875
2.474

9.255
10.313
1.146
17.923
5.361

104
44
60
54
50
0,62%
6,32%
6,94%
1,00
89
12

105
44
58
57
48
2,13%
5,51%
7,64%
1,13
82,3
22

Sporthallen en sportvelden
Uren gebruik sporthallen door scholen
Uren gebruik sporthallen door verenigingen
Uren overig en recreatie gebruik sporthallen
Uren gebruik gymlokalen
Uren schoolgebruik bij de sportvelden en de atletiekbaan

Personeel
Aantal medewerkers in dienst
Aantal medewerkers fulltime
Aantal medewerkers parttime
Aantal medewerkers man
Aantal medewerkers vrouw
Ziekteverzuimpercentage kort (0 - 42 dagen)
Ziekteverzuimpercentage lang (Langer dan 42 dagen)
Totale ziekte verzuim percentage
Meldingsfrequentie
Personeelsbezetting per 31-12 in fte
Gemiddeld aantal medewerkers ingehuurd bij derden
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2020

2019

10.749
42
3.863
17.041
12.732
5.441
-150
-66
980
538
-718
-199
490

11.157
29
2.979
15.478
12.446
5.477
-155
275
-12
794
716
-259
-244

22,67%
Solvabiliteit (eigen vermogen in een % van de totale activa)
-1,72%
Rentabiliteit (jaarresultaat in een % van het eigen vermogen)
118,45%
Liquiditeit (current ratio=verhouding: vlottende activa/vlottende passiva)
35,94%
Eigen vermogen uitgedrukt in een % van het vaste activa
67,56%
Bijdragen derden uitgedrukt in een % van de bedrijfsopbrengsten
Salarissen,
43,02%
incl. werkgeverslasten uitgedrukt in een % van de som der kosten

19,25%
9,25%
99,73%
26,70%
61,00%

Financieel (* €1.000,=)
Vaste activa
Voorzieningen
Eigen vermogen
Balanstotaal
Bedrijfsopbrengsten
Salarissen, incl. werkgeverslasten, incl. inhuur derden
Saldo rentebaten en rentelasten
Jaarresultaat
Netto Werkkapitaal (vlottende activa-vlottende passiva)
Cash-flow (afschrijvingen + jaarresultaat)
Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Financieel (in pct)

6

45,58%

Jaarrekening 2020
Balans (na resultaatbestemming)
Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

31-12-2020
(1)
(1a)

€

Vlottende activa
Voorraden			(2)
Vorderingen			(3)
Liquide middelen		
(4)
Totale activa

10.745.427
11.756
10.757.183

31-12-2019

€

8.500
4..471.795
1.861.049
6.341.344

€

Passiva

17.098.526

14.000
2.018.877
2.288.065
4.320.942

€

31-12-2020

Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal		
(5)
Agio				(6)
Bestemmingsreserve
(7a)
Overige reserves		
(7)

€

45.000
1.041.134
25.582
2.756.610
3.868.326

11.101.999
54.624
11.156.624

15.477.566

31-12-2019

€

45.000
91.134
25.582
2.817.289
2.979.005

Voorzieningen		

(8)

39.219

29.000

Langlopende schulden

(9)

7.823.953

8.136.968

Kortlopende schulden

(10)

5.367.028

4.332.594

Totale passiva

€

17.098.526
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€

15.477.566

Winst- en verliesrekening
									
									2020
werkelijk

2020
begroot

2019
werkelijk

Netto-omzet 					(11) 		
€ 2.623.857
8.601.672
Bijdragen 						(12) 		
193.897
Beheer accommodaties 				(13)
1.360.079
Overige bedrijfsopbrengsten 			
(14)
€ 12.779.505
Som der bedrijfsopbrengsten 					

3.575.000
7.623.000
200.000
715.000
12.113.000

4.012.512
7.592.607
281.434
559.554
12.446.108

66.854
Kosten van grond- en hulpstoffen 		
(15)
5.440.802
Lonen, salarissen en sociale lasten 		
(16)
Bijzondere waardeverminderingen en
563.888
afschrijvingen op materiële vaste activa
(17)
Bijzondere waardeverminderingen en
40.340
afschrijvingen op financiele vaste activa
(18)
964.484
Energielasten 					(19)
3.077.079
Huur onroerende zaken 				
(20)
2.542.776
Overige bedrijfskosten 				
(21)
€ 12.696.223
Som der bedrijfslasten 						

171.000
5.678.000

153.136
5.476.759

585.000

518.694

0
978.000
2.372.000
2.125.000
11.909.000

0
962.720
2.382.455
2.522.317
12.016.080

€
83.282
					

204.000

430.027

-149.583

-139.000

-154.617

€
-66.301
				

65.000

275.410

5.622

-12.000

-59.760

-60.679
Resultaat na belastingen 					
€

53.000

215.650

Bedrijfsresultaat 		

Financiële baten en lasten 			
Resultaat voor belastingen

(22)

Belastingen						 (23)
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Toelichting
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 vanuit de verzelfstandiging
van de sector Sport en 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.

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, wordende 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 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 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 gecompenseerd.
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De berekening van de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de op het einde van het
verslagjaar geldende belastingtarieven of tegen de in de komende jaren geldende belastingtarieven, voor zover 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 waardeverminderingen 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 gronden hulpstoffen komt tot stand op basis van fifo.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de 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 de 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

Onder de bedrijfsbaten zijn begrepen de opbrengsten uit verhuur en verpachting van de
betrokken accommodaties, entreegelden, horecabaten, opbrengsten verband houdende met sport- en speluitleen en sport(stimulerings)activiteiten, bijdragen van de gemeente
Leeuwarden en overige opbrengsten.
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.
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Toelichting
Onder de post bijdragen wordt de bijdrage van de gemeente Leeuwarden verantwoord.
Bijdrages die betrekking hebben op onderhoudsuitgaven, uit andere hoofde ontvangen dan
de reguliere bijdrage, worder echter rechtstreeks in mindering gebracht op de desbetreffende
onderhoudsuitgavenpost. Investeringbijdragen 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 waarin deze voorzienbaar zijn. De afschrijvingen worden tijdsevenredig ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht op basis van de verwachte
economische levensduur.
De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan
de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de winst- en 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 2020 (en 2019) waren er voor de vennootschap geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijks aan
de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.
De vennootschap is met ingang van boekjaar 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.
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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 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.
2020

2019

45.000
45.000

45.000
45.000

€

Stand per 1 januari
Toevoegingen en verminderingen
Stand per 31 december

€

Agio
Voor de uitstaande aandelen met een totale nominale waarde van € 45.000 is door de gemeente
€ 136.134 betaald. In 2020 is er een aanvullende agio storting geweest van €950.000.
Derhalve bedraagt de agioreserve € 1.041.134.
2020

2019

91.134
950.000
1.041.134

91.134
91.134

2020

2019

2.817.289
-60.679
2.756.610

2.601.639
215.650
2.817.289

2020

2019

25.582
25.582

25.582
25.582

€

Stand per 1 januari
Toevoegingen en verminderingen
Stand per 31 december
Overige reserves
Het verloop van de overige reserves is als volgt te specificeren:

€

Stand per 1 januari
Toevoeging resultaat boekjaar
Dotatie bestemmingsreserve
Uitgekeerd dividend
Stand per 31 december
Bestemmingsreserve
Het verloop van de bestemmingsreserve is als volgt te specificeren:

€

Stand per 1 januari
Dotatie
Ontrekking
Stand per 31 december
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€

€

€

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.

Leeuwarden, 11 oktober 2021
Directie
J.H. van der Kooi
Raad van Commissarissen
S. Mulder
W.S. Schuurmans
J.J. Staal
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