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1 Voorwoord directie 
 

 

In dit jaarverslag presenteren wij, SPORT•GOUDA, onze resultaten over 2019. Wij kijken terug op 

een mooi en sportief jaar, waarin wij duizenden Gouwenaren in beweging hebben gebracht. 

Sport en bewegen wordt steeds belangrijker gevonden in de maatschappij anno 2020. Ook 

landelijk zien wij dat er structureel meer budget naar sport gaat om met name 

sportverenigingen en andere sportaanbieders beter in staat te stellen om mensen aan het 

sporten en bewegen te krijgen. 

 

Met de ontwikkeling van onze strategische visie en onze doelstellingen hebben wij de goede 

kapstok gecreëerd waarmee wij de komende jaren onze ambities gaan waarmaken. Onze 

strategische doelen passen bij de veranderende samenleving waarbij het ontvangen van 

subsidies niet altijd vanzelfsprekend is. Het afgelopen jaar hebben wij samen met onze partners 

mooie stappen gezet.  
 

Onze dienstverleningsovereenkomst (DVO) loopt strategisch gezien als een rode draad door 

onze organisatie. Onze visie met verschillende doelen zorgt ervoor dat wij scherp zijn op de 

beschikbare budgetten binnen de sport en andere domeinen. Tegelijkertijd gaan we grote 

maatschappelijke opgaven aan, zoals vergrijzing, overgewicht, eenzaamheid en integratie. 

 

In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ heeft het kabinet met een breed gedragen 

landelijk sportakkoord een krachtige impuls gegeven aan sport en bewegen. Het landelijk 

sportakkoord biedt kaders voor afspraken om de beschikbaarheid en de maatschappelijke rol 

van sport te vergroten en ervoor te zorgen dat de vrijwillige inzet van bestuurders, coaches en 

andere vrijwilligers de waardering blijft krijgen die het verdient. 

 

Ook de gemeente Gouda wil de kracht van sport optimaal benutten als middel om de 

samenleving te verbinden en te versterken en heeft in 2019 een prachtig Gouds sportakkoord 

gesloten met een groot aantal partners. In dit sportakkoord staan sport ideeën waar 

Gouwenaren vanaf 2020 werk van willen maken voor de komende jaren. Om ook in de 

komende jaren een goede service te kunnen verlenen op sportief en recreatief gebied, moeten 

we mee met de ontwikkelingen in de markt en gaan we graag de uitdaging aan. 

 

Wij ondersteunen sportclubs om een ‘open club’ te zijn, waar meer te doen is dan alleen het 

uitoefenen van sport. Dit kunnen wij echter niet alleen. Een goede samenwerking met externe 

partners en stakeholders binnen onze bedrijfsvoering is dan ook van essentieel belang. De 

regionale samenwerking met collega sportbedrijven en zwembaden in Zuid-Holland heeft het 

afgelopen jaar een sterke alliantie opgeleverd (tussen o.a. Waddinxveen, 

Bodegraven/Reeuwijk). Ook landelijk is deze alliantie sterk (Gorinchem, Ridderkerk en 

Amstelveen). Gezamenlijk bundelen we de krachten om kennis en expertise te delen en sterke 

regio’s in Zuid-Holland te bouwen rondom thema’s als talentontwikkeling, bewegen en leefstijl, 

sport en gezondheid en sport en sociaal domein.  

 

In 2019 is het ons niet alleen gelukt om het jaarplan 2019 met de gestelde doelstellingen te 

halen, maar ook om 2019 met een klein positief resultaat af te sluiten. Daarom wil ik de 

gemeente Gouda, al onze partners, stakeholders, maar vooral de medewerkers van 

SPORT•GOUDA bedanken voor dit mooie jaar. Ik ben ervan overtuigd dat wij met ons 

bedrijfsplan 2020, jaarplan 2020 en begroting 2020 opnieuw een prachtig jaar tegemoet gaan. 

 

Wij blijven werken aan onze vele doelstellingen en zullen de lat voor onszelf hoog blijven leggen. 

 

 

Bas Koekoek, algemeen directeur 
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2 Raad van Commissarissen 
 

 

De Raad van Commissarissen constateert met genoegen dat in 2019 wederom veel is gebeurd 

en tot stand is gebracht. In het tweede volle jaar van de uitvoering van de 

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2018-2023 die SPORT•GOUDA met de gemeente heeft 

afgesloten konden wederom belangrijke stappen worden gezet in het onderhoud en beheer 

van de sportaccommodaties in onze gemeente. Met tal van nieuwe initiatieven en projecten op 

het terrein van sport en bewegen is en wordt ook steeds meer concreet invulling gegeven aan 

de wezenlijke relatie die de sport met het sociaal domein heeft. Het is mooi om te zien dat 

SPORT•GOUDA daarvoor als zelfstandig sportbedrijf van de gemeente de verbindingen kan 

leggen met de vele maatschappelijke partners binnen en buiten de sport om op die manier 

gezamenlijk de doelstellingen van de gemeente in de sportnota (beleidsnota Sport en Bewegen 

in Gouda 2022) te realiseren. En die ontwikkeling gaat door en krijgt ook nieuwe impulsen, 

omdat het is gelukt om het Gouds Sportakkoord het licht te laten zien, waaraan door de 

gemeente, SPORT•GOUDA, sportverenigingen en vele organisaties uit het welzijnswerk, de 

gezondheidszorg en het onderwijs hard is gewerkt. 

 

Voor SPORT•GOUDA betekent dit ook het nodige voor de eigen organisatie en de 

bedrijfsvoering. Ook het afgelopen jaar kon worden ingespeeld op al deze externe 

ontwikkelingen door aanpassingen en verdere uitbouw van de bedrijfsorganisatie en de 

(financiële) aansturing en verdere structurering van het overleg met de gemeente op de 

verschillende (beleids)niveaus. In het afgelopen jaar zijn daarin verdere stappen gezet en waar 

nodig ook personele voorzieningen getroffen. Aantrekken van voldoende gekwalificeerd 

personeel blijft daarbij een belangrijk punt van aandacht. Het is mooi dat het gelukt is nieuwe 

leden voor de Ondernemingsraad te vinden die nu weer op volle sterkte is. De RvC kon 

daardoor ook dit jaar het artikel 24 WOR-overleg met vertegenwoordigers van de OR voeren. 

 

In financieel opzicht kon het verslagjaar 2019 met een positief resultaat worden afgesloten. Dat 

heeft wel de nodige inspanningen en zorg gekost. Een dreigend exploitatietekort door de per 1 

januari 2019 gewijzigde btw-wetgeving en ontoereikende compensatie vanuit de zogenaamde 

SPUK-subsidieregeling van het Ministerie van VWS, kon worden afgewend door een extra 

financiële bijdrage van de gemeente voor 2019 en 2020 op basis van de afspraken die in de 

DVO zijn gemaakt. Dat neemt niet weg dat de financiële bedrijfsvoering en het behalen van 

goede financiële resultaten ook de komende jaren onverminderd aandacht zullen vragen, 

mede ook omdat de financiële bedrijfsvoering sterk afhankelijk is van de meerjaren 

onderhoudsbegroting, de staat van onderhoud van de accommodaties en de posten die 

daarmee gemoeid zijn. 

 

De RvC is in 2019 15 keer bijeengeweest voor diverse overleggen met de bestuurder, 

wethouder, aandeelhouder, accountant en OR. Naast de reguliere toezichtstaken ondersteunt 

en adviseert de RvC de directie. In de jaarlijkse strategie bijeenkomst heeft de RvC samen met 

de directie gesproken over de strategische opties voor de verdere ontwikkeling van 

SPORT•GOUDA. De uitkomsten hiervan waren vervolgens het startpunt voor de werkzaamheden 

aan het bedrijfsplan 2020. Met de accountant is overleg gevoerd over de jaarrekening en in 

mei vond de jaarlijkse vergadering met de aandeelhouder plaats. Daarnaast voert de RvC nu 

ook twee keer per jaar overleg met de gemeente op bestuurlijk/beleidsniveau. 
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In de samenstelling van de RvC heeft zich het afgelopen jaar één wijziging voorgedaan. Per 1 

februari 2019 heeft de heer Hans Koster de RvC verlaten en met ingang van dezelfde datum 

heeft mevrouw Josien van Cappelle hem opgevolgd. De RvC spreekt graag zijn dank uit voor 

de zeer gewaarde inzet die Hans Koster gedurende vele jaren voor SPORT•GOUDA heeft 

getoond. De RvC bestaat nu uit de volgende personen: 

 

- mevrouw Josien van Cappelle; 

- de heer Ries Bode; 

- de heer Gerard Wolters, voorzitter. 

 

Graag wil de RvC tenslotte zijn oprechte waardering uitspreken voor de geweldige toewijding 

en het grote enthousiasme waarmee directeur Bas Koekoek, het managementteam en alle 

medewerkers van SPORT•GOUDA ook het afgelopen jaar hun werk hebben gedaan en zich 

voor de sport en de sporters in Gouda hebben ingezet! 

 

 

Namens de Raad van Commissarissen, 

 

Gerard Wolters, voorzitter 
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3 Ondernemingsraad 
 

 

Het begin van 2019 was voor de Ondernemingsraad van SPORT•GOUDA erg onrustig. Door 

omstandigheden waren er nog maar 3 leden over en ontbrak er veel kennis om iets te 

betekenen voor de organisatie en haar medewerkers. Nadat duidelijk werd dat de organisatie 

wel degelijk baat heeft bij een goed werkende OR, is geprobeerd zo veel mogelijk collega’s 

hiervoor enthousiast te maken. Door middel van de nieuwsbrief, persoonlijke gesprekken en 

posters is hier tot aan de zomer hard aan gewerkt. Het resultaat was dat er 2 nieuwe 

aanmeldingen waren en dat de OR na de zomervakantie weer op volle sterkte aan de slag kon 

gaan. 

 

Hierna is in overleg met de directie besproken welke stappen er gezet moeten worden om de 

OR weer goed te laten functioneren. Op basis hiervan heeft de OR een cursus gevolgd bij 

Academy4OR. Het werd een intensieve en leerzame dag waarop veel is geleerd over 

regelgeving, de rol van een OR en wat de OR binnen SPORT•GOUDA kan betekenen. Aan de 

hand van deze cursus zijn de taken verdeeld, zodat er onderling ook meer duidelijkheid en 

structuur is ontstaan. 

 

Daarnaast heeft de OR zich meer geprofileerd naar de medewerkers en de directie toe, zodat 

het bij iedereen binnen de organisatie bekend is dat er weer een goed functionerende OR is. 

 

Half december is ook met de Raad van Commissarissen gesproken. Dit gesprek heeft 

voornamelijk in het teken gestaan om elkaar beter te leren kennen en duidelijk te maken wat 

de verwachtingen naar elkaar zijn voor de komende jaren. 

 

Het jaar begon dus redelijk stroef, maar ondertussen is de OR weer op volle sterkte. In 2020 gaat 

OR door met de ingezette koers! 

 

Aan het einde van 2019 bestond de Ondernemingsraad uit: 

 

- Marko van Bemmel  voorzitter; 

- Martin Meijer  algemeen Lid; 

- Jozef Mataheru algemeen Lid; 

- Ruben de Koning algemeen Lid; 

- Jill Kool   algemeen Lid. 

 

 

Namens de Ondernemingsraad, 

 

Marko van Bemmel, voorzitter 
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4 Bedrijfsvoering 
 

4.1 Organisatie 
 

Het werkveld van SPORT•GOUDA is breed. Onze klanten zijn enthousiaste sporters, 

sportverenigingen, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven die ons als 

adviseurs én als uitvoerders inhuren. 

 

SPORT•GOUDA kent een ‘platte organisatie’, waarbij de lijnen voor de aansturing en controle 

van bovenaf zo kort mogelijk zijn. De operationele aansturing van SPORT•GOUDA wordt 

uitgevoerd door een managementteam. Het managementteam bestaat uit de algemeen 

directeur, de twee operationeel managers, de beleidsondersteuner en de business controller. 

De organisatie is verdeeld in 9 afdelingen, waarvan 1 afdeling op projectbasis JOGG.  

 

Missie 

‘SPORT•GOUDA is efficiënt, slagvaardig, ondernemend, klantgericht en innovatief en speelt 

steeds weer in op de (veranderende) vragen van bezoekers en sporters. SPORT•GOUDA biedt 

iedereen in en rond Gouda dagelijks gelegenheid om in inspirerende sportaccommodaties 

plezier te hebben in sport en bewegen, andere mensen te ontmoeten en aan de gezondheid 

te werken. SPORT•GOUDA zoekt actief naar samenwerking met andere partijen om daarmee 

de maatschappelijke waarde van sport en bewegen te verhogen. SPORT•GOUDA is hét 

centrum voor sport en bewegen in de gemeente Gouda’. 

 

Doel is de ruim 70.000 inwoners van Gouda in alle leeftijden met plezier te laten sporten en 

bewegen. Dit maakt het sportbedrijf mogelijk door het exploiteren van indooraccommodaties 

(1 zwembad, 3 sporthalaccommodaties en 17 gymzalen), met sportstimulering en het 

organiseren van evenementen en activiteiten voor alle type sporters. Dit kan SPORT•GOUDA 

niet alleen! Wel door nauw samen te werken met onder andere: Brede School Gouda e.o., MBO 

Rijnland, middelbaar onderwijs, sportverenigingen, GGD Hollands Midden, Kwadraad 

Maatschappelijk Werk, VGSO, de Sociaal Teams en de gemeente Gouda. 

 

SPORT•GOUDA maakt optimaal gebruik van de kracht van de sportverenigingen en haar 

maatschappelijke partners door: 

1. het faciliteren van een veilig, actueel, schoon en aantrekkelijk sport- en 

sportaccommodatieaanbod voor de inwoners van Gouda in samenwerking met de 

sportverenigingen en maatschappelijke partners; 

2. de maatschappelijke waarde van sport in te zetten, zichtbaar te maken en te vergroten. 

Kortom, een sterkere profilering en positie in het gehele sociale domein; 

3. de sportverenigingen te ondersteunen in hun ambities sterk, gezond en professioneel te zijn 

en een goed sportvoorzieningenniveau te behouden. 

 

Om het beheer, het onderhoud en de exploitatie van SPORT•GOUDA goed te kunnen 

uitvoeren, worden de afdelingen Binnensport, Buitensport en Bewegen & Leefstijl ondersteund in 

hun werkzaamheden door PR & Marketing, de Facilitaire Dienst, Office en Horeca. 
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4.2 HRM 
 

 

In 2019 is afscheid genomen van de externe personeelsadviseur en is een nieuwe 

personeelsmedewerker in vaste dienst aangenomen. Hiermee is de continuïteit van het 

personeelsbeleid gewaarborgd. 

 

 

CAO 

In het tweede kwartaal van 2019 zijn de onderhandeling over een nieuwe CAO (ingangsdatum 

1 januari 2019 en lopende t/m 31 december 2020) afgerond. Per 1 oktober 2019 is een 

salarisverhoging doorberekend van 2%. 

 

Ziekteverzuim 

In 2019 zijn we geconfronteerd met een aantal medewerkers die langdurig zijn uitgevallen 

vanwege ziekte. Als gevolg hiervan is het ziekteverzuim in 2019 hoger uitgevallen dan vooraf 

was ingeschat.  Het huidige ziekteverzuim percentage komt uit op 5,64%, terwijl het landelijk 

gemiddelde tot en met het tweede kwartaal van 2019 op 4,3% (CBS, 2019) lag. 

Alle leidinggevenden vervullen samen met de Arbodienst een belangrijke rol in het verlagen 

van het ziekteverzuim en het vroegtijdig signaleren van problemen. Dit laatste is helaas niet altijd 

mogelijk om medische redenen waar de organisatie geen invloed op heeft.  

 

Personele ontwikkelingen  

Het werven van geschikt personeel is ook bij SPORT•GOUDA een probleem geworden. Het is 

lastig om gekwalificeerd personeel te vinden. Het werven van personeel wordt uitgezet via 

diverse kanalen, de respons is echter minimaal. Bepaalde functies kunnen niet ingevuld worden. 

Het tekort aan gekwalificeerd personeel zal ook in 2020 een probleem blijven. 

 

Urenregistratie 

In 2019 is de implementatie van het uren registratiesysteem (Korton personeelsplanner) 

afgerond. Het overzetten van de gegevens uit het oude systeem en het werkbaar maken van 

het nieuwe systeem heeft in 2019 meer tijd gekost dan verwacht.  

 

Blik op de toekomst 

De speerpunten voor 2020 zijn opgesteld en verwerkt in het Bedrijfsplan 2020. Het invullen van de 

vacatures in de sportsector, met name in het vakonderwijs en zwemonderwijs, is een uitdaging. 

Bij het vakonderwijs hebben we te maken met krapte op de arbeidsmarkt en het salarisverschil 

met het primair onderwijs. Hierdoor is het zeer lastig om gekwalificeerd personeel te vinden. In 

2020 wordt, in samenspraak met de onderwijsinstellingen, vaksectie bewegingsonderwijs, 

management en directie gezocht naar een andere salarisconstructie. Daarnaast zullen de 

uurtarieven, die in het verleden laag zijn gehouden, voor het schooljaar 2020-2021 worden 

verhoogd. 

Voor het zwemonderwijs geldt dat er nagenoeg geen gekwalificeerde medewerkers 

beschikbaar zijn. Eén van de oplossingen hiervoor is het opzetten van een intern opleidingsplan. 

Inmiddels is het sportbedrijf gestart in samenwerking met het voortgezet onderwijs, om stagiaires 

niet alleen toezicht te laten houden, maar ook mee te laten lopen met het zwemonderwijs, 

zodat zij ook deze leuke kant van het vak zien. 
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4.3 Financiële analyse 
 

Resultaten 

  

 

 

 

  

Bespreking van de resultaten

2019 2018 Mutatie

x 1.000 € € € %

Baten totaal (A) 9.555                8.473                1.082                12,8%

Lonen en salarissen 1.930                1.839                91                      4,9%

Sociale lasten en pensioenlasten 532                    497                    35                      7,0%

Overige personeelslasten 703                    649                    54                      8,3%

Afschrijvingen op immateriële 118                    110                    8                        7,3%

en materiële vaste activa

Overige bedrijfskosten 6.248                5.617                631                    11,2%

Som der bedrijfslasten (B) 9.531                8.712                819                    9,4%

Netto resultaat na belastingen (A-B) 24                      -239                  263                    -110,0%

Resultaatanalyse

2019

x 1.000 € € 

Resultaat verhogend

Hogere brutowinst 212                    

Hogere overige bedrijfsopbrengsten 872                    

Afrondingsverschil -2                       

1.082                

Resultaatverlagend

Hogere lonen en salarissen 91                      

Hogere sociale lasten en pensioenlasten 35                      

Hogere overige personeelslasten 54                      

Hogere afschrijvingen op immateriële 8                        

en materiële vaste activa

Hogere overige bedrijfskosten 631                    

819                    

Verbetering netto resultaat 263                    
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Financiële positie 

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de vennootschap zijn de volgende 

financiële gegevens beschikbaar. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij 

geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2019 in verkorte vorm. 

 

 

 

  

Financiële structuur

€ % € %

x 1.000

Activa

Materiële vaste activa 711                   19% 539                   20%

Voorraden 10                     0% 13                     0%

Vorderingen 710                   19% 434                   16%

Liquide middelen 2.220               61% 1.669               63%

3.651               100% 2.655               100%

Passiva

Eigen vermogen 1.252               34% 1.228               46%

Voorzieningen 833                   23% 602                   23%

Kortlopende schulden 1566 43% 825                   31%

3.651               100% 2.655               100%

Analyse van de financiële positie

31-12-2019 31-12-2018

x 1.000 € € 

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 710                   434                   

Liquide middelen 2.220               1.669               

2.930               2.103               

Kortlopende schulden -1.566              -825                 

1.364               1.278               

Voorraden 10                     13                     

Werkkapitaal 1.374               1.291               

Vastegelegd op lange termijn

Materiële vaste activa 711                   539                   

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 2.085               1.830               

Financiering

Eigen vermogen 1.252               1.228               

Voorzieningen 833                   602                   

2.085               1.830               

  

31-12-201831-12-2019
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4.4 Meerjarenbegroting 2020 – 2023 
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Balans per 31 december

Activa Jaarrek Jaarrek Begroting Begroting Begroting Begroting

2018 2019 2020 2021 2022 2023

€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

Vaste activa             

Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen -                -                -                -                -                -                

Inventaris en apparatuur 539           712           655           329           244           192           

539           712           655           329           244           192           

Totaal vaste activa 539 712 655 329 244 192

Vlottende activa

Vorderingen

Voorraden 13             10             10             10             10             10             

Vorderingen 328           643           643           643           643           643           

Overige vorderingen 106           67             67             67             67             67             

447           720           720           720           720           720           

Liquide middelen 1.669 2.218 1.763 1.957 1.939 1.936

Totaal vlottende activa 2.116 2.938 2.483 2.677 2.659 2.656

Totaal activa 2.655 3.650 3.138 3.006 2.903 2.848

Passiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023

€ € € € € €

Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal 100           100           100           100           100           100           

Agioreserve 849           849           849           849           849           849           

Reserve expl. Groenhovenbad 36             24             12             -                -                -                
Algemene reserve 243           279           294           315           338           409           

1.228        1.252        1.255        1.264        1.287        1.358        

Voorzieningen

Voorziening Jubilea 24             26             26             26             26             26             

Voorziening spaarverlof/PB -                -                -                -                -                -                

Voorziening onderhoud 578           807           681           555           429           303           

Voorziening overig -                -                -                -                -                -                

602           833           707           581           455           329           

Kortlopende schulden

Kredietinstellingen -                -                -                -                -                -                

Crediteuren 183           371           371           371           371           371           

Belastingen en premies soc.verz. 74             83             83             83             83             83             

Pensioenpremies 44             38             38             38             38             38             

Overige kortlopende schulden 130           711           336           336           336           336           

Overlopende passiva 394           362           348           333           333           333           

825           1.565        1.176        1.161        1.161        1.161        

Totaal passiva 2.655        3.650        3.138        3.006        2.903        2.848        

Meerjaren Balans 2020 - 2023 Sport.Gouda
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4.5 Risicoparagraaf 

 

 

 

 

Bedrijfsvoeringrisico's:

Toelichting:

Risico 

inschatting 

Impact voor 

organisatie Beleid t.a.v. risico / maatregelen 2020

Onderhoud

Groenhovenbad Alleen noodzakelijk onderhoud 

voor openstelling

Groot Groot Vastgelegd in huurovk en in DVO: Sparen in 

eerste 10 jaar.

Sporthallen Duurzame instandhouding Matig Matig Meerjarenonderhoudsplan

Buitensport Duurzame instandhouding Groot Groot Meerjarenonderhoudsplan

Gymzalen Alleen noodzakelijk voor 

openstelling

Groot Groot Afstoten/vernieuwen, afhankelijk van IHP vanuit 

Gemeente Gouda

Door structureel tekort aan 

budget, lopen onderhoudskosten 

op

Groot Groot Zie notitie Happy Feet Sport Systems

Energie

Plaatsing zonnecollectoren Vast afgesproken huurbedrag Matig Matig Ovk met Gemeente Gouda/evaluatie 

opbrengsten.

Fiscaal

BTW vrijstelling, wijziging sportbesluit Invoering met ingang van 1-1-2019 Groot Groot Geen BTW aftrek (veelal 21%) op de inkopen en 

geen BTW afdracht (veelal 6%) op de verkopen. 

Doordat bij de SPUK-regeling slechts 81,7% van 

de aanvraag wordt gecompenseerd ontstaat er 

een behoorlijk tekort in de exploitatie.

Wettelijke taken

Uitvoering WHVBZ Toezicht door Provincie Matig Matig Voldoen aan verplichte registraties

Legionellapreventie Toezicht door GGD Matig Groot Voldoen aan verplichte registraties

Veiligheid Benodigde vergunningen 

brandweer; Politie

Matig Matig Voldoen aan verplichte registraties

Controle speeltoestellen Matig Gering Voldoen aan verplichte registraties

Exploitatie sportvoorzieningen

Groenhovenbad Garantiestelling (1,006 K) tm 2021, 

aflopend in bedrag

N.v.t. N.v.t. Bezettingsgraad optimaliseren

Nieuwe sporthal Tobbepad Openstelling begin 2020 Matig Matig

Verantwoordelijk voor exploitatie, Business case 

opgesteld. Vanwege openstelling halverwege 

het seizoen ontstaat er zeer waarschijnlijk een 

tekort in de exploitatie.

Personele risico's

Ziekteverzuim Continuiteit openstelling Matig Matig Begroot 3% = landelijk, 2019: 5%

Poortwachter bij ziekte Anders geen uitkering na 2 jaar Matig Aanzienlijk Voldoen aan verplichte registraties

Transitievergoeding Wettelijke verplichting vanaf 1 juli 

2015; aanscherping per 1 januari 

2020

Matig Matig Nu ook bij opzegging contracten voor 

bepaalde tijd verplichting tot uitbetaling 

transitievergoeding door werkgever

Gekwalificeerd personeel Door krapte op de markt en het 

salarishuis van S•G t.o.v. onderwijs 

is gekwalificeerd personeel 

moeilijk te vinden

Groot Matig/Groot Onderzoeken samenwerking onderwijs en 

mogelijkheden binnen het salarishuis

Informatievoorziening Snelheid en betrouwbaarheid Matig Aanzienlijk Verplicht oordeel door accountant in zijn 

rapportage. Back-up procedure via Duvak

Debiteuren Niet betalen of betwisten van 

vorderingen Matig Gering Strak debiteurenprotocol

Juridische geschillen

Ongevallen bij activiteiten Aansprakelijkheidsstellingen Matig Aanzienlijk Via Gemeente aansprakelijkheid en 

bedrijfschade

Financiële positie verenigingen

Tarieven Matig Aanzienlijk

Subsidies Ontbreken van meerjarige 

subsidie overeenkomsten 

Matig Matig Onzekerheid over het aangaan van 

personeelscontacten voor onbepaalde tijd

Coronavirus Op last van overheid zijn scholen, 

zwembad en overige 

sportaccommodaties vooralsnog 

van 13 maart 2020 tot en met 6 

april 2020 gesloten

Groot Groot Financiële schade door ontbreken van omzet. 

Kosten van o.a. personeel, huur en allerlei 

contracten loopt gewoon door. Onzeker of 

accommodaties weer opengaan na 6 april 

2020.

Kwalificaties:

Risico inschatting                          Groot Kans dat dit zich binnen 3 jaar voordoet

Risico inschatting                        Matig Kans dat dit zich na 3 jaar tot 10 jaar  voordoet

Impact voor organisatie           Groot Structureel en > € 50.000

Impact voor organisatie          Aanzienlijk Eenmalig   en > € 50.000

Impact voor organisatie          Matig Structureel en tussen € 10.000 en  € 50.000

Impact voor organisatie          Gering Eenmalig   en < € 25.000

Er komt meer weerstand tegen de 

huidige tarieven die gelden voor 

de accommodaties

Gemeente bepaalt de tarieven. Als tarieven 

dalen zijn er minder inkomsten voor het 

sportbedrijf
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4.6 Toekomstparagraaf in verband met coronavirus 

 
De corona-crisis heeft logischerwijs ook gevolgen voor SPORT·GOUDA. Ten tijde van het 

afronden van de voorliggende jaarstukken zijn alle publiekslocaties gesloten, vooralsnog zonder 

duidelijkheid over een datum van heropening. SPORT·GOUDA gaat voor 2020 in een negatief 

scenario uit van een verlies aan omzet van indicatief circa € 1 miljoen die voor 2020 is begroot 

aan omzet uit niet-overheidsbijdragen voor de periode maart tot en met juni 2020. 

SPORT·GOUDA heeft vastgesteld dat een omzetverlies van aldus circa € 1 miljoen, dat indien 

geen kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd in dezelfde mate doorwerkt in resultaat 

en vermogen, nipt zelfstandig kan worden opgevangen via het werkkapitaal, dat zonodig 

wordt aangesterkt door het vertragen of anderszins beperken van groot onderhoud-

werkzaamheden. SPORT·GOUDA rekent bij onverhoopte (acute) continuïteitsproblematiek op 

steun van de enig aandeelhouder en primair belanghebbende bij de doorlopende dienst- 

verlening van SPORT·GOUDA, dat is de gemeente Gouda. Om die redenen is bij het opstellen 

van de jaarrekening uitgegaan van de veronderstelling van continuïteit (tot tenminste 1 januari 

2021). 

Voor de langere termijn maakt SPORT•GOUDA zich ernstig zorgen. Immers, verenigingen zullen 

ernstige gevolgen ondervinden. Verlies van leden en problemen met het behouden van kader 

en vrijwilligers, minder bezetting en dus minder inkomsten. De individuele sporters vinden in 

bepaalde mate alternatieven buiten de sportaccommodaties en blijven enigszins buiten beeld. 

SPORT•GOUDA is eveneens breed actief in de zorg en welzijn (WMO) domeinen. Deze 

doelgroep vraagt om specifieke aandacht, begeleiding en ondersteuning. Met behulp van 

diverse programma’s is er samenwerking met de aanbieders in de WMO en zorg. De huidige 

situatie leidt op langere termijn tot extra inspanningen (en dus kosten) die nu buiten beeld 

blijven. 
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Algemeen 
 

 

SPORT•GOUDA BV, vanaf 1 maart 2013 statutair gevestigd aan het Tobbepad 4, 2803 WH te 

Gouda. De kantoorruimte, staande en gelegen aan het Tobbepad 4, wordt gehuurd van de 

gemeente Gouda. 

 

 

Oprichting vennootschap 

 

Blijkens de akte d.d. 18 januari 2007, verleden door notaris J.H.A. Wagener werd de besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid per genoemde datum opgericht. 

SPORT•GOUDA is voortgekomen vanuit de verzelfstandiging van de afdeling Sport en Recreatie 

van de gemeente Gouda. De activiteiten bestaan uit het realiseren, beheren en exploiteren 

van voorzieningen en accommodaties op het gebied van sport, ontspanning en recreatie. Het 

bestaansrecht wordt voor een aanzienlijk deel ontleend aan de gemeentelijke overheid. De 

gemeente Gouda is enig aandeelhouder en tevens de grootste opdrachtgever. De opdracht 

van de gemeente is vastgelegd in een dienstverlenings-overeenkomst. De huidige 

overeenkomst betreft de periode 2018 t/m 2022. 

 

 

Raad van Commissarissen  

 

Bij de onderneming fungeren in 2019 de volgende commissarissen: 

 

de heer G.J.R. Wolters, voorzitter vanaf 1 juni 2018; 

de heer M.K.H. Bode, algemeen lid vanaf 1 november 2018; 

mevrouw M.J. van Cappelle, algemeen lid vanaf 1 februari 2019; 

 

de heer J.C. Koster, afgetreden per 1 februari 2019.  

 

 

Vaststelling jaarrekening 

 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de jaarrekening 2018 op 20 mei 2019 

vastgesteld. Het nettoresultaat over het boekjaar 2018 bedroeg € 238.762 negatief. 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019  

(na resultaatverdeling) 

  31-12-2019   31-12-2018  

 € € € € 

ACTIVA 

Vaste activa 
    

Materiële vaste activa 
    

Computerapparatuur  31.345  
 

 46.491  
 

Inventaris  680.059  
 

 492.604  
 

 
 

 711.404  
 

 539.095  

     

Vlottende activa 
    

Voorraden 
 

 10.007  
 

 12.997  

     

Vorderingen 
    

Vorderingen  641.956  
 

 328.180  
 

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen  3.526  
 

 17.342  
 

Overige vorderingen en overlopende 

activa  64.104  
 

 88.684  
 

 
 

 709.586  
 

 434.206  

     

Liquide middelen 
 

 2.219.609  
 

 1.668.980  

 

 
 

  
 

  

 
 

 3.650.606  
 

 2.655.278  
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  31-12-2019   31-12-2018  

 € € € € 

PASSIVA 

Eigen vermogen 
    

Gestort en opgevraagd aandelenkapi-

taal  100.000  
 

 100.000  
 

Agioreserve  848.917  
 

 848.917  
 

Reserve exploitatie Groenhovenbad  24.000  
 

 36.000  
 

Overige reserve  279.044  
 

 243.264  
 

 
 

 1.251.961  
 

 1.228.181  

     

Voorzieningen 
    

Overige voorzieningen 
 

 832.752  
 

 601.998  

     

Kortlopende schulden 
    

Schulden aan leveranciers en handels-

kredieten  370.641  
 

 182.859  
 

Schulden ter zake van belastingen en 

premies sociale verzekeringen  121.390  
 

 118.110  
 

Overige schulden  711.435  
 

 129.937  
 

Kortlopende overlopende passiva  362.427  
 

 394.193  
 

 
 

 1.565.893  
 

 825.099  

 

 
 

  
 

  

 
 

 3.650.606  
 

 2.655.278  
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WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019  

 
 

 2019   2018  

 

 € € 

Baten totaal  9.555.001   8.471.171  

Lonen  1.930.302   1.838.534  

Sociale lasten en pensioenlasten  531.345   497.024  

Afschrijvingen op materiële vaste activa  118.302   109.540  

Overige bedrijfskosten  6.951.292   6.264.792  

Totaal van som der kosten  9.531.241   8.709.890  

Totaal van bedrijfsresultaat  23.760   -238.719  

Financiële baten en lasten  20   -43  

Totaal van resultaat na belastingen  23.780   -238.762  
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