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1 Voorwoord directie 
 

De samenleving verandert in een hoog tempo en dat brengt voor een organisatie die zich al 
jaren ‘beweegt’ op de markt voor sport en recreatie in Gouda en omgeving, de nodige 
uitdagingen met zich mee. Zelfredzaamheid en participatie zijn voorbeelden van thema’s die 
in een ‘goede samenleving’ steeds meer aandacht vragen. Afstemming en overleg met de 
gemeente Gouda, in de rol van zowel aandeelhouder als opdrachtgever, leidt inmiddels tot 
scherpe en transparante prestatie- en uitvoeringszaken. Het is van belang dat de relatie 
tussen de prestaties van SPORT•GOUDA en de ambities en gewenste ontwikkelingen van de 
gemeente Gouda goed op elkaar aansluiten. 
 
Het eerste volledige jaar van de nieuwe Dienstverleningsovereenkomst 2018-2022 is 
afgesloten. We kijken terug op een jaar waarin we op sommige momenten hebben 
geëxcelleerd en op andere zaken pas op de plaats hebben moeten maken.  
Met gepaste trots presenteren wij het jaarverslag 2018! In dit jaarverslag maken wij onze 
resultaten over 2018 bekend. 
 
SPORT•GOUDA heeft zich in 2018 verder ontwikkeld om zich als klantgerichte sportieve 
onderneming te profileren. In 2017 is er een organisatiediagnose uitgevoerd en is er goed 
gekeken naar de interne organisatie; maar hoe denken onze klanten nu over ons? Hiervoor 
hebben we in 2018 een klanttevredenheidonderzoek laten uitvoeren onder de gebruikers 
van de accommodaties in Gouda. Hierin zijn zowel de individuele gebruikers van het 
zwembad, als de vaste gebruikers van de accommodaties bevraagd op o.a. de 
dienstverlening van het sportbedrijf, maar ook op onderwerpen zoals veiligheid en 
toegankelijkheid. Met de resultaten van dit onderzoek hebben we handvatten gekregen om 
de dienstverlening naar onze klanten verder te kunnen verbeteren en aan te scherpen.  
 
Daarnaast blijft SPORT•GOUDA uitvoering geven aan de gemeentelijke doelstellingen op het 
gebied van sport en bewegen, verenigingsondersteuning, het sociaal domein en 
accommodatiebeheer (conform de nieuwe beleidsnota). Dit kunnen we niet doen zonder 
onze samenwerkingspartners op verschillende terreinen. Zeker in het aandachtsgebied sport 
en bewegen zijn in 2018 weer nieuwe verbindingen gelegd met nieuwe partners, zoals 
Stichting Life Goals, Reakt en Kwintes. Dit heeft geresulteerd in prachtige nieuwe activiteiten 
in het Sociaal Domein in 2018. 
 
SPORT•GOUDA is de komende jaren klaar om vanuit haar opgedane kennis en ervaring in 
2018 een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling en uitvoering van het sportbeleid. 
 
Ons korte termijndoel is het realiseren van een sluitende exploitatie 2019. Wij kunnen met 
gepaste trots en tevredenheid terugkijken op onze prestaties in 2018, echter in de 
wetenschap dat we deze moeten overtreffen in 2019 om tot een positief resultaat te kunnen 
komen. 
 
Wij danken iedereen voor de tomeloze inzet die 2018 tot een goed jaar heeft gemaakt. 
Op naar een fantastisch 2019! 
 
Bas Koekoek 

Algemeen directeur 
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2 Verslag Raad van Commissarissen 
 

De Raad van Commissarissen (RvC) kijkt met genoegen terug op het afgelopen jaar, waarin 
weer belangrijke stappen zijn gezet in de verdere ontwikkeling van SPORT•GOUDA als 
zelfstandig sportbedrijf van de gemeente Gouda. Voortvarend is begonnen met de uitvoering 
van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2018-2022, die eind 2017 tussen de gemeente 
en het bedrijf is gesloten. Aan de speerpunten in de beleidsnota Sport en Bewegen in Gouda 
2022 is hard gewerkt en kon er voortgang worden geboekt bij de realisering van de 
gemeentelijke doelstellingen op het gebied van o.a. sport en sociaal domein en het 
accommodatiebeheer.  

Meer en meer kan SPORT•GOUDA zich laten zien als een duidelijk herkenbare en 
klantgerichte organisatie die zowel binnen als buiten de sport verbindingen legt en graag 
samenwerkt met de verschillende maatschappelijke partners. Uiteraard met het doel om zo 
veel mogelijk inwoners van Gouda te activeren tot sport en bewegen, daar is het uiteindelijk 
om te doen. 

Om dat allemaal voor elkaar te krijgen en nog beter te kunnen inspelen op de sportwensen 
die in Gouda leven zijn er ook in het afgelopen jaar verder de nodige stappen gezet in de 
organisatie en de bedrijfsvoering. Vanaf 2018 wordt gewerkt met een bedrijfsplan waarin 
doelen, strategie en activiteiten worden vastgelegd en waar de directeur en het 
managementteam op sturen. Samen met de gemeente is een voortgangsrapportage-
systeem ontwikkeld, waarmee zowel aan de RvC als aan de gemeente inzicht wordt 
gegeven in de voortgang. Structurele verbeteringen zijn ook aangebracht in de financieel-
administratieve organisatie en bedrijfsvoering waarbij ook de nodige personele maatregelen 
moesten worden getroffen. Daarmee kon ook beter uitvoering worden gegeven aan de 
aanbevelingen van de accountant, zoals die in de managementletter 2017 waren 
aangegeven.  

De RvC stelt vast dat het resultaat van SPORT•GOUDA over het verslagjaar 2018 in lijn is met 
de ontwikkelingen in 2018. De jaarrekening kent een tekort, dat vooral wordt veroorzaakt 
door personele voorzieningen. Het tekort kan worden gedekt uit de beschikbare reserves. 

Van belang is voorts dat in het kader van goed, verantwoord en transparant functioneren de 
al eerder aangekondigde Governance Code door de RvC inmiddels in het voorjaar 2018 
definitief is vastgesteld. 

Gedurende het afgelopen jaar is de samenstelling van de RvC gewijzigd. Per 1 juni is afscheid 
genomen van Will van Wijk die gedurende 10 jaren het voorzitterschap van de RvC heeft 
bekleed. Graag wil de RvC hier zijn grote waardering uitspreken voor de enthousiaste en 
betrokken wijze waarop hij dat al die jaren heeft gedaan. Per 1 november heeft de 
gemeente (als aandeelhouder) de heer Ries Bode uit Gouda benoemd als lid van de RvC. 
Per 1 februari 2019 zal de heer Hans Koster de RvC gaan verlaten en met ingang van die 
datum zal mevrouw Josien van Cappelle uit Capelle aan de IJssel hem in de RvC opvolgen. 

Tenslotte mag de geweldige inzet van de medewerkers van SPORT•GOUDA onder de 
bezielende leiding van directeur-bestuurder Bas Koekoek en het managementteam in het 
afgelopen jaar niet onvermeld blijven. Bij SPORT•GOUDA wordt met heel veel plezier en 
toewijding gewerkt. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst! 

Namens de Raad van Commissarissen, 

Gerard Wolters 

Voorzitter (per 1 juni 2018)  
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3 Ondernemingsraad 
 

Voor de Ondernemingsraad (OR) is 2018 een bewogen jaar geweest, voornamelijk 
veroorzaakt door de personele bezetting van de OR. De OR startte het jaar met een bezetting 
van vijf personen. In juli 2018 hebben we afscheid genomen van de voorzitter van de OR, dit 
in verband met vertrek bij SPORT•GOUDA. 

In de zomer van 2018 zijn we actief naar nieuwe leden op zoek gegaan om het ledenaantal 
weer op peil te krijgen. Daaruit is één nieuw en enthousiast lid naar voren gekomen. In 
oktober hebben we helaas afscheid moeten nemen van één van de leden van de OR. De 
combinatie van werk en de taken bij de OR vielen haar zwaar. Conform het reglement van 
de ondernemingsraden had in 2018 een tussentijdse verkiezing moeten plaatsvinden. Omdat 
er niet meer aanmeldingen voor de OR waren dan zetels, is in goed overleg met de 
bestuurder besloten de tussentijdse verkiezing achterwege te laten. De nieuwe leden zullen 
begin 2019 aan de medewerkers worden voorgesteld. 

Door de vele ledenwisselingen zijn de taken die behoren bij een OR niet allemaal optimaal 
tot uitvoering gebracht. Dit is vooral te merken in de terugkoppeling naar de medewerkers 
toe, waardoor het contact tussen de OR en de medewerkers vervaagd is. Dit zal in 2019 door 
de OR als één van de belangrijk speerpunten worden opgepakt. 

De OR is echter wel met grote regelmaat geïnformeerd door de bestuurder over de gang 
van zaken binnen de organisatie. 

 

De huidige leden van de OR zijn: 

Natalie Baas 
Marko van Bemmel 
Jozef Mataheru 
 
Afgetreden zijn: 
 
Joop Hazenbroek 
Annie van Bergen 
 
Nieuw aangemeld: 
 
Ruben de Koning 
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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’. 
 
SPORT•GOUDA topfit voor de komende 10 jaar! 
• SPORT•GOUDA is dié onderneming die met haar maatschappelijke en milieubewuste 

wijze van ondernemen het best gewenste aanbod heeft op het gebied van sport, 
bewegen en recreatie voor alle inwoners van Gouda e.o. 

• Wij organiseren aantrekkelijke, verantwoorde en professionele (sport)activiteiten met éxtra 
aandacht voor mensen die nog niet voldoende bewegen. Deze activiteiten zijn 
toegankelijk en betaalbaar. 

• Wij kiezen ervoor om zakelijk om te gaan met geld, talenten en doelen. 
• Wij beheren en/of exploiteren op een verantwoorde manier moderne, veilige en schone 

binnen- en buitensportaccommodaties, waarbij wij innovatie, gezondheid en 
duurzaamheid belangrijk vinden. 

• Wij hechten aan een goede samenwerking met (sport)partners. 
• Wij spelen actief in op trends en ontwikkelingen. 
• Wij zijn zelf ons visitekaartje – wij zijn klantgericht, professioneel, sociaal en zakelijk. 
 
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 Breedtesport ondersteund in 
hun werkzaamheden door PR & Marketing, Facilitaire Dienst, Office en Horeca. 
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Klantenplatform 
In 2018 is een aanzet gegeven voor het instellen van een klantenplatform. In het najaar van 
2018 is op basis van de ingediende motie in de gemeenteraad besloten om met de drie 
belanghebbende partijen; de gemeente, de VGSO en SPORT•GOUDA samen met een 
voorstel te komen op welke wijze een klantenplatform in Gouda vorm gegeven kan worden. 
Om hier vooral ook de sport in Gouda een stem in te geven, is begin 2019 door de gemeente 
een opdracht verstrekt voor een onderzoek om een beeld te krijgen op welke manier de 
sport in Gouda zich wil laten vertegenwoordigen. Op basis van de uitkomsten van het 
onderzoek zal duidelijkheid worden gegeven hoe en op welke manier de 
vertegenwoordiging van de sport in Gouda ingesteld zal gaan worden.  
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4.2. HRM 
 
In 2018 hebben we een professionaliseringsslag gemaakt op de afdeling HRM; er zijn 
verschillende procedures geoptimaliseerd zoals het salarisverwerkingsproces en het in- en uit 
dienst proces.  
 
Handboek medewerkers 
Het handboek is in 2018 aangepast op de laatste wet- en regelgeving en procedures. 
Voorheen kreeg iedere medewerker een papieren exemplaar, maar in het kader van de 
groene gedachte en het besparen van een aantal bomen, is in 2018 het handboek digitaal 
op een USB-stick uitgegeven aan de medewerkers. Na onderzoek bleek echter dat niet een 
aantal bomen van de kap is bespaard, maar een bonsaiboompje (1 volwassen boom is 
60.000 A4’tjes). 
 
Ziekteverzuim 
In 2018 zijn we geconfronteerd met een drietal medewerkers die langdurig zijn uitgevallen 
vanwege ziekte. Na veel intensieve gesprekken hebben twee van deze medewerkers de 
conclusie getrokken dat het beter is uit elkaar te gaan. 
Ondanks de drie langdurig zieke medewerkers is het ziekteverzuim over 2018 uitgekomen op 
3,60%. Het landelijk gemiddelde lag in 2018 in de eerste drie kwartalen op 4,3% (laatste 
ziekteverzuimcijfers CBS). 
 
Personele ontwikkelingen  
Het werven van geschikte medewerkers is ook bij SPORT•GOUDA een probleem geworden. 
Het is lastig om gekwalificeerde medewerkers te vinden. Het werven van medewerkers wordt 
uitgezet via diverse kanalen, de respons is echter minimaal. Bepaalde functies kunnen niet 
ingevuld worden. Daardoor is er in 2018 een beroep gedaan op de medewerkers om extra 
uren te gaan werken om ervoor te zorgen dat we de dienstverlening op gewenst niveau 
kunnen houden. Het tekort aan gekwalificeerde medewerkers zal ook in 2019 een probleem 
blijven. In 2019 zullen nieuwe medewerkers worden geworven en worden opgeleid tot 
gediplomeerd zweminstructeur. Deze opleiding duurt ongeveer 9 maanden. 
 
Uren registratie 
In 2018 is gestart met de implementatie van een nieuw urenregistratiesysteem (KORTON 
Personeelsplanner). Dit is nodig omdat het huidige systeem niet toereikend is voor een goede 
bedrijfsvoering. Het nieuwe systeem moet de registratie voor medewerkers makkelijker maken 
en voor het management betere sturingsinformatie geven. De verwachting is dat met de 
invoering van het nieuwe systeem ook het salarisverwerkingsproces sneller zal verlopen, 
omdat er binnen het nieuwe systeem meer onderdelen geautomatiseerd zijn. Halverwege 
2019 moet het nieuwe urenregistratiesysteem volledig operationeel zijn.  
 
Blik op de toekomst 
De speerpunten voor 2019 zijn opgesteld en verwerkt in het bedrijfsplan voor 2019. De 
speerpunten zijn vooral ingezet op een betere besturing van de interne organisatie. Op basis 
van deze speerpunten kunnen betere rapportages gemaakt worden, waardoor de 
coördinatoren beter hun afdeling kunnen sturen en controleren of ze binnen de begroting 
blijven. Het nieuwe urenregistratiesysteem zal hierbij een goed instrument zijn. 
 
Aan de hand van het nieuwe urenregistratiesysteem zal onderzocht worden of de payroll 
constructie afgebouwd kan worden. Op dit moment kost het verwerken van 0-uren 
contractanten zoveel tijd, dat de kosten voor het verwerken hoger zijn dan de salariskosten. 
 
Verder gaan we verschillende processen verder optimaliseren om de administratieve 
organisatie op de HR afdeling beter en efficiënter te laten verlopen. 
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4.3. Financiële Analyse 

 

Resultaten 

 
Bespreking van de resultaten 

  2018   2017   Mutatie  

x 1.000 
€ % € % € % 

Baten totaal (A)  8.473   285,8   8.191   287,0   282   3,4  

Lonen en salarissen  1.839   62,0   1.825   63,9   14   0,8  
Sociale lasten en pensioen-
lasten  497   16,8   479   16,8   18   3,8  
Overige personeelskosten  649   21,9   453   15,9   196   43,3  
Afschrijvingen op 
immateriële, materiële 
vaste activa en vastgoed-
beleggingen  110   3,7   116   4,1   -6   -5,2  
Overige bedrijfskosten  5.617   189,5   5.482   192,2   135   2,5  
Som der bedrijfslasten (B)  8.712   293,9   8.355   292,9   357   4,3  

Netto resultaat na belastin-
gen (A-B)  -239   -8,1   -164   -5,9   -75   -45,7  

 
	

Resultaatanalyse 

  2018  

x 1.000 € € 

Resultaatverhogend   

Hogere brutowinst  146   
Hogere overige bedrijfsopbrengsten  136   
Lagere afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en 
vastgoedbeleggingen  6   
    288  

 
  

Resultaatverlagend   

Hogere lonen en salarissen  14   
Hogere sociale lasten en pensioenlasten  18   
Hogere overige personeelskosten  196   
Hogere overige bedrijfskosten  135   
    363  

 
  

Verslechtering netto resultaat   75  
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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 2018 in verkorte vorm. 
 
 
Financiële structuur 

  31-12-2018   31-12-2017  

x 1.000 
€ % € % 

     
Activa 

    
Materiële vaste activa  539   20,3   436   8,8  
Voorraden  13   0,5   12   0,2  
Vorderingen  434   16,3   2.728   55,2  
Liquide middelen  1.669   62,9   1.772   35,8  
  2.655   100,0   4.948   100,0  
     
Passiva 

    
Eigen vermogen  1.228   46,3   1.467   29,6  
Voorzieningen  602   22,7   772   15,6  
Kortlopende schulden  825   31,0   2.709   54,8  
  2.655   100,0   4.948   100,0  
 

Analyse van de financiële positie 

  31-12-2018   31-12-2017  

x 1.000 
€ € 

   
Op korte termijn beschikbaar 

  
Vorderingen  434   2.728  
Liquide middelen  1.669   1.772  

  2.103   4.500  
Kortlopende schulden  -825   -2.709  
   1.278   1.791  
Voorraden  13   12  
Werkkapitaal  1.291   1.803  
   
Vastgelegd op lange termijn 

  
Materiële vaste activa  539   436  
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen  1.830   2.239  
   
Financiering 

  
   
Eigen vermogen  1.228   1.467  
Voorzieningen  602   772  
  1.830   2.239  
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4.4. Meerjarenbegroting 2019-2022 

 

 

 

 

  

Jaarrek Jaarrek Begroting Begroting Begroting Begroting
2017 2018 2019 2020 2021 2022

(*	€	1000,-) (*	€	1000,-) (*	€	1000,-) (*	€	1000,-) (*	€	1000,-) (*	€	1000,-)
Opbrengsten

DVO	+	overige	subsidies 5.230€								 5.354€								 5.531€								 5.615€								 5.707€								 5.806€								
Bijdrage	exploitatietekort	zwembad 122€												 95€														 95€														 14€														 14€														 -€													
Zwembad 1.091€								 1.197€								 1.118€								 1.129€								 1.140€								 1.152€								
Horeca 186€												 198€												 216€												 218€												 220€												 222€												
Sportstimulering 209€												 282€												 344€												 335€												 339€												 342€												
Sporthallen 841€												 601€												 580€												 586€												 591€												 597€												
Gymzalen 371€												 447€												 507€												 512€												 517€												 522€												
Buitensport 341€												 369€												 368€												 372€												 376€												 379€												
Overige	baten 29€														 125€												 123€												 135€												 135€												 135€												

Totaal	opbrengsten 8.420€								 8.668€								 8.881€								 8.916€								 9.039€								 9.156€								

Kosten

Personele	kosten 2.757€								 2.977€								 2.873€								 2.892€								 2.884€								 2.916€								
GWL 324€												 436€												 473€												 457€												 462€												 466€												
Onderhoudskosten 1.286€								 1.262€								 1.377€								 1.412€								 1.426€								 1.441€								
Afschrijvingen 116€												 110€												 126€												 113€												 96€														 63€														
Huisvestingskosten 3.484€								 3.441€								 3.523€								 3.549€								 3.609€								 3.674€								
Kantoorkosten 354€												 426€												 322€												 342€												 342€												 342€												
Verbruiksartikelen/inkoop 262€												 255€												 213€												 218€												 219€												 220€												

Totaal	kosten 8.584€								 8.906€								 8.908€								 8.985€								 9.039€								 9.122€								

Saldo	opbrengsten	en	kosten 164-€												 239-€												 27-€														 69-€														 0-€																 33€														

Saldo	financ.baten	en	lasten 0-€																 0-€																 1€																 1€																 1€																 1€																

Saldo	exploitatie 164-€												 239-€												 26-€														 68-€														 1€																 34€														

Meerjarenraming	2019	-	2022	SPORT•GOUDA
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Balans	per	31	december
1 Activa Jaarrek Jaarrek Begroting Begroting Begroting Begroting

2017 2018 2019 2020 2021 2022

€	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000
Vaste	activa 		 		 		 		 		 		

Materiële	vaste	activa 436 539 502 383 301 238

Vlottende	activa 2.740											 447															 447															 447															 447															 447															

1.7 Liquide	middelen 1.771 1.669 1.522 1.496 1.501 1.547

Totaal	activa 4.947 2.655 2.471 2.326 2.249 2.232

2
Passiva 2017 2018 2019 2020 2021 2022

€ € € € € €

Eigen	vermogen 1.467											 1.228											 1.190											 1.110											 1.099											 1.133											

Voorzieningen 772															 602															 551															 500															 449															 398															

Kortlopende	schulden 2.708											 825															 730															 716															 701															 701															

Totaal	passiva 4.947											 2.655											 2.471											 2.326											 2.249											 2.232											

Financiële	kengetallen 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Liquiditeit	(current	ratio) 1,67													 2,56													 2,70													 2,71													 2,78													 2,84													
Continuiteit	lange	termijn 17% 14% 13% 12% 12% 12%
Solvabiliteit 30% 46% 48% 48% 49% 51%
Netto	werkkapitaal 1.803 1.291 1.239 1.227 1.247 1.293

Solvabiliteit Eigen	vermogen	/	Totaal	vermogen	X	100%
Liquiditeit Vlottende	activa	+	Liquide	middelen	/	Kort	vreemd	vermogen
Continuiteit	lange	termijn Eigen	vermogen	tov	totale	lasten

Weerstansvermogen	: 2019 2020 2021 2022
Personeelskosten	4,5	mnd	-	afwikkeling,	bij	faillissement 1.078 1.085 1.082 1.094

Meerjaren	Balans	2019	-	2022	SPORT•GOUDA
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4.5. Risicoparagraaf 

 

 

 

 

 

  

Bedrijfsvoeringrisico's:

Toelichting:
Risico 

inschatting 

Impact 
voor 

organisatie Beleid t.a.v. risico / maatregelen 2019

1 Onderhoud
Groenhovenbad Alleen noodzakelijk voor 

openstelling
Groot Groot Vastgelegd in huurovk en in DVO: Sparen in 

eerste 10 Jr. 
Sporthallen Duurzame instandhouding Matig Matig Meerjarenonderhoudsplan
Buitensport Duurzame instandhouding Groot Groot Meerjarenonderhoudsplan
Gymzalen Alleen noodzakelijk voor 

openstelling
Groot Groot Afstoten/vernieuwen, integraal 

huisvest ingsplan vanuit  Gemeente Gouda

2 Tarieven Energie
Verhoging energiebelast ing Verhoging ten opzichte van 2018 Matig Matig Meerjarencontract t/m 2020

Plaatsing zonnecollectoren Vast afgesproken tarieven voor 
10 jaar

Matig Matig Ovk met Gemeente Gouda/ evaluatie 
opbrengsten.

3 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. Door de SPUK regeling is er 
compensatie voor de implementatie van deze 
regeling. Risico ligt in het feit  dat de regeling 
een beperkt budget kent en de vraag is of dit  
budget toereikend is voor alle aanvragen

Wijziging laag BTW tarief
Invoering met ingang van 1-1-
2019 Matig Matig Voorstel om tarieven mee te laten st ijgen

4 Wettelijke taken
Uitvoering WHVBZ Toezicht door Provincie Matig Matig Voldoen aan verplichte registrat ies
Legionellapreventie Toezicht door GGD Matig Groot Voldoen aan verplichte registrat ies
Veiligheid Benodigde vergunningen 

brandweer; Polit ie
Matig Matig Voldoen aan verplichte registrat ies

Controle speeltoestellen Matig Gering Voldoen aan verplichte registrat ies

5 Exploitatie sportvoorzieningen
Groenhovenbad Garantiestelling (1,006 K) tm 

2021, aflopend in bedrag
N.v.t . N.v.t . Bezett ingsgraad optimaliseren

Nieuwe sporthal Tobbepad Openstelling najaar 2019 Matig Matig
Verantwoordelijk voor exploitat ie, Business case 
opgesteld

6 Personele risico's
Ziekteverzuim Continuiteit  openstelling Matig Matig Begroot 3% = landelijk, 2018: 4,9%
Poortwachter bij ziekte Anders geen uitkering na 2 jaar Matig Aanzienlijk Voldoen aan verplichte registrat ies
Transit ievergoeding Wettelijke verplicht ing vanaf 1 juli 

2015
Matig Matig Binnen 2 jaar een degelijk P-dossier opbouwen 

voor arbeidsovk na 24 maanden.

7 Informatievoorziening Snelheid en betrouwbaarheid Matig Aanzienlijk Verplicht oordeel door accountant in zijn 
rapportage. Back-up procedure via Duvak.

8 Debiteuren Niet betalen of betwisten van 
vorderingen Matig Gering Voorziening is laatste Jaarrekeningen gedaald 

9 Juridische geschillen
Ongevallen bij act iviteiten Aansprakelijkheidsstellingen Matig Aanzienlijk Via Gemeente Aansprakelijkheid en 

bedrijfschade

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



Jaarrekening
2018
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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 eerste overeenkomst betrof de periode 2007 tot en met 2016. Via een 
addendum d.d. 28 november 2016 is deze overeenkomst met één jaar verlengd tot 
31 december 2017. Op 20 december 2017 is een nieuwe dienstverleningsovereenkomst 
getekend voor vijf jaar, ingaande op 1 januari 2018. Deze overeenkomst kan, op basis van 
hetgeen beschreven in artikel 3, met vijf jaar worden verlengd. 
 
 
Raad van Commissarissen  

Bij de onderneming fungeren in 2018 de volgende commissarissen: 
 
Dhr. W.J. van Wijk, voorzitter vanaf 4 februari 2009, afgetreden per 1 juni 2018. 
Dhr. G.J.R. Wolters, algemeen lid vanaf 1 januari 2018, voorzitter vanaf 1 juni 2018. 
Dhr. J.C. Koster, algemeen lid vanaf 4 februari 2009, afgetreden per 1 februari 2019.  
Dhr. M.K.H. Bode, algemeen lid vanaf 1 november 2018.  
 
Mevr. M.J. van Cappelle, algemeen lid vanaf 1 februari 2019.  
 
 
Vaststelling jaarrekening  

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de jaarrekening 2017 op 20 juni 2018 
vastgesteld. Het nettoresultaat over het boekjaar 2017 bedroeg € -163.610 negatief. 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (na resultaatverdeling) 
 
 
  31-12-2018   31-12-2017  

 € € € € 
ACTIVA 

Vaste activa 
    

Materiële vaste activa     
Computerapparatuur  46.491    42.495   
Inventaris  492.604    393.155   

   539.095    435.650  
     
Vlottende activa 

    
Voorraden   12.997    12.240  
     
Vorderingen     
Vorderingen  328.180    2.336.769   
Belastingen en premies sociale verzeke-
ringen  17.342    -   
Overlopende activa  88.684    391.083   

   434.206    2.727.852  
     
Liquide middelen   1.668.980    1.772.150  
 
       
   2.655.278    4.947.892  
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  31-12-2018   31-12-2017  
 € € € € 

PASSIVA 

Eigen vermogen     
Geplaatst kapitaal  100.000    100.000   
Agioreserve  848.917    848.917   
Reserve exploitatie Groenhovenbad  36.000    48.000   
Overige reserve  243.264    470.026   

   1.228.181    1.466.943  
     
Voorzieningen     
Overige voorzieningen   601.998    772.078  
     
Kortlopende schulden     
Schulden aan leveranciers en 
handelskredieten   182.859    101.364   
Belastingen en premies sociale verzeke-
ringen  118.110    332.313   
Overige schulden  129.937    1.743.069   
Overlopende passiva  394.193    532.125   
   825.099    2.708.871  
 
       
   2.655.278    4.947.892  
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WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018  

   2018   2017  

 

 € € 

Baten totaal  8.471.171   8.193.109  
Lonen en salarissen  1.838.534   1.825.475  
Sociale lasten en pensioenlasten  497.024   478.642  
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoed-
beleggingen  109.540   116.411  
Overige bedrijfskosten  6.264.792   5.936.171  
Som der bedrijfslasten  8.709.890   8.356.699  

Bedrijfsresultaat  -238.719   -163.590  

Financiële baten en lasten  -43   -20  

Netto resultaat  -238.762   -163.610  

 
  








