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1.

Directieverslag

1.1

Algemeen

Het afgelopen jaar heeft het Sportbedrijf zich met hart en ziel ingezet om zoveel mogelijk Amstelveners in beweging te
krijgen en te houden.
Vanuit onze visie dat sport bijdraagt aan meer gezondheid, meer welzijn, meer sociale samenhang en zo aan een
mooiere en betere samenleving.
Afgeleid daarvan verwachten wij als resultaat van een lichamelijk, geestelijk en sociaal betere kwaliteit van leven een
algemeen betere lichamelijke en geestelijke conditie en daarmee ook een positieve invloed op de kosten van (gezondheids)zorg.
Dit is de meerwaarde van het Sportbedrijf! Dit maakt mensen fitter, socialer, gezonder en blijer!
Deze uitgangspunten zijn vertaald in de volgende concrete doelstellingen:
1. Het minimaal handhaven maar bij voorkeur laten toenemen van de sportparticipatie en mate van beweging
van de Amstelveners;
2. Het effectief en efficiënt beheren en exploiteren van de gemeentelijke sportaccommodaties (binnen- en buitensport) onder handhaving van het bestaande kwaliteitsniveau;
3. Het aangaan van, voor de gemeentelijke opdracht relevante samenwerkingsverbanden met partners uit de
sectoren onderwijs, welzijn en zorg om de instrumentele waarde van sport als middel te vergroten en benutten.
4. Een marktgerichte, klantgerichte en ondernemende bedrijfsvoering.
Dit is gerealiseerd door de optimale beschikbaarheid van het zwembad de Meerkamp en de verhuur van de in beheer
zijnde accommodaties. Daarnaast zijn op alle gebieden belangrijke projecten uitgevoerd in het kader van het sportbeleid van de gemeente Amstelveen. Steeds zijn onze teamleden bezig met het bedenken en testen van nieuwe manieren en leuke manieren om mensen in beweging te krijgen of te houden. En dat kan voor en met iedereen! Veel voorbeelden hiervan volgen in dit verslag.
Zowel bij de gemeente Amstelveen als bij het Sportbedrijf Amstelveen zijn visie en beleidsrichting vastgesteld om in
overleg tot een duurzame verzakelijking van de relatie tussen beide partners te komen. Doelstelling hierbij is om een
solide basis te leggen om de in de Sportnota 2013 – 2020 van de gemeente geformuleerde doelen voor het Sportbedrijf op effectieve en efficiënte manier te bereiken, een eind te maken aan structurele begrotingsproblematiek bij het
Sportbedrijf en met elkaar vaste afspraken op langere termijn te maken.
De uitgangspunten van de gemeente hierbij staan beschreven in het Raadsvoorstel “Verzakelijking relatie Sportbedrijf
– Gemeente” (Raadsvergadering 16 december 2015) en de onderliggende nota “Verzakelijken / professionaliseren
relatie gemeente – Sportbedrijf Amstelveen” van september 2015.
Het jaar 2017 heeft bij het Sportbedrijf volledig in het teken gestaan van deze verzakelijking en professionalisering. .
In mei 2017 is een solide plan van aanpak in de vorm van een Herstructureringsplan ingediend bij de Gemeente om
de gestelde financiële en andere bedrijfsmatige doelen structureel te bereiken. En ook om aan de structurele korting
met ingang van 1 januari 2018 van de subsidiestroom vanuit de Gemeente ad € 550.000 op jaarbasis op afdoende
wijze te kunnen voldoen. In het kader van dit Herstructureringsplan heeft het Sportbedrijf een incidentele bijdrage ad €
1.250.000 vanuit de Gemeente ontvangen.
Voorwaarde vanuit de Gemeente hierbij is, dat alle uitgaven die betrekking hebben op de herstructurering ook daadwerkelijk in 2017 verwerkt zijn. De bijdrage is ook geheel als opbrengst verwerkt in de jaarcijfers.
De uitkomsten van het Herstructureringsplan worden conform afspraak met Gemeente, separaat verantwoord en begeleid met een accountingsverklaring. Voor de details verwijzen wij graag naar deze stand alone verantwoording.
Deze is inmiddels ingediend op 28 maart 2018.
Op 30 september is het jaarplan en de geconsolideerde begroting 2018 aangeleverd die voldoet aan de gestelde eisen. Jaarplan en begroting worden ingebed in een Meerjarenplan 2018 -2020 en Meerjarenbegroting 2018 – 2020 om
zo tot een visie en bijbehorende financiële sturing op langere termijn te komen.
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Met ingang van 1-1-2019 zal als gevolg van veranderingen in de Europese wet- en regelgeving, de BTW-vrijstelling op
sport ingevoerd worden in Nederland. Hierdoor zal de BTW positie van het Sportbedrijf veranderen en naar verwachting een aanzienlijke, potentiele exposure met zich meebrengen. Het Sportbedrijf heeft fiscale expertise ingehuurd en
zich laten adviseren hoe het beste met deze problematiek kan worden omgegaan. Aangezien dit een direct risico voor
de continuïteit betekent, is het van groot belang tijdig passende maatregelen te nemen en het Sportbedrijf ook op dit
punt toekomst klaar te maken.
Momenteel wordt besproken met de gemeente of een omzetting naar een BV- structuur wenselijk is en past binnen de
visie, huidige externe ontwikkelingen en lange termijn afspraken tussen het Sportbedrijf en de Gemeente.
Tot slot van dit algemeen deel een opmerking over bedrijfsrisico’s op korte en middellange termijn:
Het continueren van eenzijdig ingrijpen door de Gemeente in de bedrijfsvoering van het Sportbedrijf. Voorbeeld: de onttrekking van de exploitatie van complex De Startbaan aan de bedrijfsvoering van het Sportbedrijf. Dit veroorzaakt: 1. Nadelige gevolgen voor de financiële bedrijfsvoering; 2. Financieel risico voor de Gemeente door mogelijke toekomstige exploitatieproblemen bij nieuwe beheerders; 3. Het besef bij sportverenigingen dat zij door een “bypass’ van het Sportbedrijf naar de Gemeente tijdelijk of definitief voordeel kunnen behalen. Hiervoor stellen wij een
modus operandi voor naar de Gemeente om dit in de toekomst effectief te managen. Zwaarte risico: middelmatig.
Kans tot oplossing: waarschijnlijk;
Het niet tijdig en sluitend realiseren van de gevolgen van de verandering in belastingwetgeving per 1 januari
2019. Hiervoor zijn we reeds – geadviseerd door externe expertise – in gesprek met de Gemeente met als inzet een
inhoudelijke en procesmatige lijn die qua inhoud en termijn dit risico moet minimaliseren. Dit in combinatie met een
kader van structurele regeling van samenwerkingsverband en rechtspersoon. Zwaarte risico: zwaar. Kans tot oplossing: zeer waarschijnlijk maar niet zeker.

1.2

Organisatie

De Stichting Sportbedrijf Amstelveen wordt geleid door de directeur in hechte samenwerking met het Managementteam.
De operatie van het Sportbedrijf is opgebouwd uit de volgende bedrijfsonderdelen, allen gehuisvest in Amstelveen:
•
Zwembad de Meerkamp
•
Sportfacility (verhuur van accommodaties)
•
Sportservice: sportstimulering ten behoeve van de inwoners van de gemeente Amstelveen.
Per ultimo 2017 waren de bestuursorganen binnen het Sportbedrijf als volgt samengesteld:
Directie:

Peter Verdaasdonk

Algemeen Directeur a.i.

Management:

Joris van Soerland
Leo Beeren
Joris van Soerland
Joyce Overbeek
Emmeline Bouwmeester

Manager zwembad de Meerkamp
Manager Sportfacility
Manager Sportservice
Manager HRM
Manager Finance

Ondernemingsraad:

Jan Tonkes,
Rania Mansour,
Jessica Wütrich,
Stefan Kraan,
Joris van Soerland,

voorzitter
secretaris
lid
lid
lid

Aantal medewerkers per ultimo 2017:

87

(2016: 92)

Gemiddeld aantal fte’s in 2017:

59.82

(2016: 63,89)
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1.2.1 Sportservice
Sportservice heeft in 2017 voortdurend nieuwe en bestaande beweegactiviteiten aangeboden aan de inwoners van
Amstelveen. Dit jaar stond met name in het teken van de hechte samenwerking met onder andere de velden onderwijs, zorg, welzijn en natuurlijk ook de Amstelveense sportverenigingen:
Nieuw en erg succesvol in 2017 is de inzet van de Beweegbus en beweegcoaches in de wijk. Door met de Beweegbus, sport en bewegen naar de wijk te brengen is een hele nieuwe doelgroep van inactieve mensen bereikt, waarbij
sport maar vooral ook bewegen in het kader van sociale interactie erg succesvol bleek.
In 2017 is het Sportbedrijf verder gegaan met de BesturenAcademie in het aanbieden van kennis aan verenigingen en
topsport talenten in spé. Daarnaast zijn heeft het Sportbedrijf er als intermediair voor gezorgd dat diverse verenigingen hun sportaanbod op scholen konden laten zien, met een tweeledig doel: De kinderen enthousiast maken voor de
sport en de (vak) docent nieuwe oefeningen en sporten laten zien, waardoor de gymlessen gevarieerd blijven.
Nu alle voorgezet onderwijs scholen topsportvriendelijk zijn, heeft de afdeling talentontwikkeling daarnaast in 2017
hun pijlen gericht op uitbreiding naar Aalsmeer en ondersteuning aan MBO studenten. Verder zijn er contacten gelegd
met topsportcoördinatoren van HBO en WO zodat kennis over het talent naadloos doorgegeven kan worden.
1.2.2

Zwembad de Meerkamp

In 2017 ontving het zwembad de Meerkamp wederom het keurmerk Veilig en Schoon in de zwaarste categorie (E).
Met de wisseling van het nieuwe zwembadmanagement is afgelopen jaar verder ingezet op efficiency verbeteringen,
stroomlijning van processen en een nieuwe manier van roosteren. Doel was en is om de reguliere bedrijfsvoering en
kosten/baten verhouding te verbeteren. Hierbij zijn ook ervaringsgegevens van soortgelijke faciliteiten gebruikt in samenwerking met de beherende organisaties.
1.2.3

Sportfacility

De afgelopen jaren zijn er regelmatig nieuwe gymzalen gebouwd. 2017 is daarentegen een rustig jaar geweest op het
gebied van nieuwbouw. Er zijn geen sportaccommodaties bij gekomen. Het Sportbedrijf heeft in samenwerking met de
gemeente de gymzaal aan de Schaepmanlaan moeten sluiten. Op deze plaats zal wederom een mooie school (de
brede school Piet Hein) verrijzen, inclusief gymzaal.
Tennispark Startbaan is vanaf 1 oktober 2017 overgedragen aan de Stichting Startbaan. Deze gaat met ingang van
die datum het tennispark exploiteren.
Donderdag 28 september 2017 is feestelijk de eerste paal geslagen voor de bouw van een turnhal en de eerste Beweegbox in Amstelveen. Beide zalen zullen medio 2018 geopend worden.
In 2017 zijn er veel ICT aanpassingen doorgevoerd. Er is een nieuw reserveringssysteem in gebruik genomen en veel
software pakketten zijn omgezet naar SAAS oplossingen, die zoveel mogelijk gekoppeld zijn.
1.2.4

Marketing en Communicatie

Voor elke bestaand en elk nieuw project is aan de hand van een business canvas, een marketing- en communicatieplan gemaakt en in uitvoering gebracht, voor zover de capaciteit op marketing en communicatie dit toeliet. In de loop
van 2017 is Marketing en Communicatie langzamerhand uitgegroeid tot een volwaardige functie binnen MT van het
Sportbedrijf, waardoor dit traject in 2018 voortgezet kan worden. De Marketing en Communicatie van het Sportbedrijf
en De Meerkamp zijn in 2017 samengevoegd in één functie.
Social media vormt naast de website één van belangrijkste de kanalen waarvan het Sportbedrijf en De Meerkamp intensief gebruik maakt. Dit jaar is met name de aandacht voor de costumercare via Social media sterk gegroeid, omdat
de klant daar zijn vragen en suggesties uit..
Er zijn voor De Meerkamp en het Sportbedrijf Instagram accounts geopend om de doelgroep 15-25 beter te bereiken.
Met Facebook, Twitter en Instagram voor De Meerkamp en het Sportbedrijf en Linkedin voor het Sportbedrijf alleen, is
de dekking over de doelgroepen die het Sportbedrijf bereiken wil vooralsnog optimaal.
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De synergie in de uitgedragen boodschappen is door de samenvoeging van de Marketing en Communicatie van beide
bedrijfsonderdelen sterk vergroot.

1.2.5

Human Resource Management

In 2017 zijn er vele ontwikkelingen geweest rondom de Meerkamp. Mede als gevolg van het Herstructureringsplan zijn
goede stappen gezet om de organisatie van het zwembad verder te optimaliseren. Personele acties zijn daar waar
nodig ondernomen, de automatisering is volop ontwikkeld en het ziekteverzuim is fors afgenomen. De basis is daarmee gelegd in 2017 met de genomen maatregelen en veranderingen in bedrijfsprocessen. In 2018 worden deze verder doorgevoerd en op gepaste wijze begeleid.
Medio 2017 is er een vaste invulling gekomen voor de positie van de Finance Manager. Eind 2017 is de Financieel
medewerker geworven en daarmee is de gewenste personele bezetting op Finance begin 2018 gerealiseerd. In het
kader van de herstructurering en optimalisatie en bestendiging van de processen, was er gedurende het jaar aanvullende externe inzet nodig.
Na een onrustige periode is een sterke en stabiele basis gelegd tussen directie en MT. Op zeer regelmatige basis informeren MT en directie elkaar over de in- en externe ontwikkelingen omtrent het Sportbedrijf.
Ook tussen de directie en de ondernemingsraad is een constructieve en inhoudelijke werkrelatie neergezet en daar
waar mogelijk wordt duidelijkheid naar het personeel verschaft over missie, visie en koers van het Sportbedrijf.
In het reguliere overleg tussen Directie en Ondernemingsraad is voortdurend aandacht voor de communicatie over de
strategische koers van het Sportbedrijf en de beslissingen die in dit kader moeten worden genomen. De Ondernemingsraad en de Directie komen tenminste 4 keer per jaar bij elkaar en zoveel vaker als nodig. In het afgelopen jaar
heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden over de onrust binnen de organisatie en de te nemen maatregelen om de
stabiliteit binnen het Sportbedrijf structureel terug te brengen.
Formatie
De personele bezetting bedroeg over het jaar 2017 gemiddeld 59.82 fte. Ten opzichte van 2016 (63,89 fte) een daling
van 4.07 fte.
De verdeling van het aantal fte’s per bedrijfsonderdeel binnen het Sportbedrijf per 31/12 worden hieronder weergegeven. Let wel, de fte’s in 2017 kennen een gedeeltelijke andere categorisering dan het jaar ervoor.

Bedrijfsonderdeel

2017

2016

Directie en Staf
De Meerkamp
Sportfacility:
Sportfacility algemeen
Schoonmaak
Horeca
Sportservice:
Sportservice algemeen
Stagaires

4,52
31,7

4,87
29,19

6,68
5
3,59

13,82
*
6,51

6,23
2,1

9,5
**

59,82

63,89

Totaal
* FTE's opgenomen onder Sportfacility
** FTE's opgenomen onder Sportservice
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Ziekteverzuim
De onrustige periode binnen het Sportbedrijf heeft mede geleid tot een hoog ziekteverzuim. Het gemiddelde ziekteverzuim in 2017 bedroeg 14.1% versus 17,5% gemiddeld in 2016.
Door extra aandacht, sturing en adequaat HRM beleid, ook dit in het kader van de professionaliseringsslag, is het
ziekteverzuimpercentage in de tweede helft van het jaar bijna gehalveerd. Dit heeft geleid tot een afname van dit percentage tot 9.8% ultimo december 2017.
Ook de vergrijzing van het personeelsbestand binnen het Sportbedrijf blijft een aandachtspunt: bijna de helft van het
personeel is 50 jaar en ouder.
1.2.6

Financiën

In 2017 is een netto resultaat gerealiseerd van € 344.000 positief vs. € 23.000 negatief in 2016.
De ontwikkelingen op hoofdlijnen zijn:
Subsidie
De gemeentelijke subsidie is in 2017 uitgekomen op € 4,8 miljoen totaal, waarvan € 3.55 miljoen reguliere subsidie en
€ 1.25 miljoen geoormerkt als Herstructureringsplan. De verantwoording over deze aparte subsidiestroom geschiedt
stand-alone en resulteert separaat in een goedkeurende accountantsverklaring van BDO.
Eigen opbrengsten
De eigen opbrengsten namen in 2017 af met € 132.000. Deze verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt bij twee onderdelen. Door de verpachting van de horeca-activiteiten van de Startbaan per 1-4-2016, heeft het Sportbedrijf in
2017 ten opzichte van 2016 € 73.000 minder opbrengst kunnen realiseren.
Daarnaast zijn de inkomsten bij Sportservice afgenomen met € 55.000 ten opzichte van 2016. Deze opbrengsten komen nagenoeg op begroting uit, maar in vergelijk met 2016 zijn er minder incidentele subsidies ontvangen.
Operationele kosten
De operationele kosten waren in 2017 € 365.000 hoger ten opzichte van 2016. Dit is een incidentele verhoging en kan
worden toegeschreven aan de additioneel benodigde kosten om het Herstructureringsplan uit te voeren conform afspraak met de Gemeente. De verhoging in de kosten zien we met name bij de overige algemene kosten € 469.000
(advieskosten/ inhuur derden), de personele lasten € 118.000 (doteren voorziening personele kosten) en overige huisvestinglasten (onderhoudskosten) € 196.000. De huurlasten compenseren dit verschil en liggen lager dan het niveau
van 2016, te weten € 417.000.
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen ultimo 2017 neemt toe als gevolg van het netto resultaat van € 344.000, tot € 671.000. De
solvabiliteit neemt hiermee in 2017 toe van 9,2% (2016) naar 14,0%, hetgeen een aanzienlijke verbetering betekent
richting een structureel gezonde bedrijfsvoering.
Kasstroom
In 2017 bedroeg de kasstroom € 262.000 positief. De onttrekkingen ten laste van de meer jaren onderhoudsvoorziening ten opzichte van de dotatie en de incidentele bijdrage voortvloeiend uit het Herstructureringsplan brachten een
verhogend effect teweeg op de kasstroom in 2017. De toename in de vordering op debiteuren en de BTW-positie per
31/12 hadden juist een verlagend effect.
Investeringen
Het merendeel van de investeringen ad € 355.000 vloeien voort uit het pakket van maatregelen ingezet in het kader
van de uitvoering van het Herstructureringsplan. De investeringen hadden met name betrekking op de implementatie
van de software (BSpaas) ten behoeve van de kassaregistratie in de Meerkamp en narrowcasting.
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1.3

Vooruitzichten voor 2018

Het netto resultaat 2017 bedraagt € 344.000 positief, dat wordt ingezet voor versterking van het weerstandsvermogen.
Dit leidt tot een hogere ratio van 14.0%, hetgeen een goede stap is om naar een wenselijke ratio tussen de 20% en
30% te groeien om financieel weer- en wendbaar te zijn als Sportbedrijf. Dit past geheel bij het door Gemeente en
Sportbedrijf gewenste en overeengekomen beleid van professionalisering en verzakelijking van onderlinge verhouding
en bedrijfsvoering.
In 2017 is met toewijding aan het (met de Gemeente overeengekomen) Herstructureringsplan gewerkt om de structurele verzakelijking en professionalisering van het Sportbedrijf te bewerkstelligen. Een onderdeel van deze verzakelijking in relatie tot de Gemeente is op structurele wijze gezonder te worden en adequaat om te kunnen gaan met een
structurele korting van de subsidiestroom. Deze zal effectueren met ingang van 2018.
De eerste resultaten zijn al zichtbaar. Niet alleen merkbaar in de verbetering van bedrijfscultuur en – processen, maar
ook feitelijk meetbaar in de vorm van een halvering van het ziekteverzuim en een naar verwachting positief bedrijfsresultaat voor de jaren 2018 en verder.
Daarbij stelt het Sportbedrijf in al haar overwegingen, ook in de toekomst, het belang van de Amstelveense sporter
voorop en zal het Sportbedrijf sociaal rendement sterk laten meewegen in haar besluitvorming. Eveneens is het
Sportbedrijf gestart met het nadenken over toekomstscenario’s voor zwembad De Meerkamp.
Als laatste willen wij benadrukken dat de in paragraaf 1.1 van dit directieverslag genoemde en besproken bedrijfsrisico’s, een significante en structureel negatieve impact kunnen hebben op het (financiële) bedrijfsresultaat van het
Sportbedrijf.
Amstelveen, 30 mei 2018

Peter Verdaasdonk
Directeur ad interim

8

2.

Verslag van de Raad van Toezicht

2.1

Taken

De Raad van Toezicht (RvT) heeft statutair de taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken bij het Sportbedrijf. Voorts heeft de RvT de werkgeversrol naar de directie en de taak om de
directie gevraagd of ongevraagd van advies te dienen. Tenslotte vervult de RvT een maatschappelijke rol.
Onderling hebben de vier RvT leden een aantal specifieke aandachtsgebieden benoemd. Zij functioneren als eerste
aanspreekpunt op bepaalde gebieden. Qua coördinatie en eerste overlegkanaal een voorzitter en vice voorzitter. Op
het gebied van Financiën de Audit commissie. En de voorzitter functioneert ook als primair aanspreekpunt voor de
Gemeente (voor zover noodzakelijk). De Audit commissie gaat in gesprekken met Directie en de Financieel manager
meer gedetailleerd in op de begroting, tussentijdse financiële informatie en de jaarrekening. Ook heeft deze overleg
met de accountant.
Audit commissie en andere RvT leden inclusief voorzitter rapporteren aan de voltallige RvT, waar de besluitvorming
plaatsvindt.

2.2

Onafhankelijkheid en deskundigheid

Het is belangrijk dat de RvT zijn taken onafhankelijk kan vervullen; elke schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden. In de profielschets zijn voorwaarden opgenomen omtrent de deskundigheid en ervaring van RvT leden, zoals bijvoorbeeld affiniteit met sport, relevant netwerk in Amstelveen en omgeving en specifieke kennis zoals
bijvoorbeeld Financiën, HR, Communicatie en Marketing. B&W van de gemeente Amstelveen heeft vastgesteld dat de
(nieuwe) leden van de RvT in totaliteit beschikken over de vereiste kennis van en ervaring met de in de profielschets
genoemde voorwaarden.

2.3

Mutaties

Aanvang 2017 hebben wij helaas afscheid moeten nemen van in eerste instantie Edzard Enschedé en Frits Dreyer en
medio maart 2017 besloten ook de resterende twee RvT leden, Henriëtte Kievit en John de Die om terug te treden
met opgave van moverende redenen. Hiermee was er geen Raad van Toezicht meer in functie.
In dat geval voorzien de Statuten als volgt: (artikel 14.3): “Indien op enig moment geen enkel lid van de Raad van
Toezicht in functie is, zal het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amstelveen drie opvolgende leden van de Raad van Toezicht benoemen. “
Aldus is geschied: de portefeuillehouder heeft een aantal kandidaten (samen met directeur Sportbedrijf) geïnterviewd
hetgeen leidde tot het aantreden van een nieuwe Raad van Toezicht, bestaande uit 4 (later 5) leden.
In juni/ juli 2017 zijn de vijf nieuwe RvT leden benoemd en aangetreden, te weten: De heer A. Timmerman (Voorzitter), mevrouw M. Olfers (Audit commissie), mevrouw H. van Ketwich Verschuur (Audit commissie), de heer H. Limberger (RvT-lid) en de heer F. van Rooijen (RvT-lid).
De Raad heeft op zeer korte termijn in goed overleg met Gemeente en Directie de gebruikelijke governance structuur
hersteld en is vanaf juli 2017 conform een opgesteld vergaderschema bijeengekomen op basis van een vastgestelde
vergadercyclus van in eerste instantie 6 bijeenkomsten per jaar.
Daarnaast heeft regelmatig inhoudelijk overleg plaats gehad tussen directeur, voorzitter en vice voorzitter.
Belangrijke mijlpalen in 2017 waren in deze:
Herstructureringsplan 2017: implementatie en voorbereiding verantwoording
Begroting 2018
Voorbereiding van inhoudelijk overleg met de Gemeente over het invullen van de in het gemeentelijk beleid
vastgestelde professionalisering en verzakelijking van de relatie Gemeente – Sportbedrijf.
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Wegens persoonlijke redenen heeft de heer Limberger in 2018 zijn lidmaatschap van de Raad ter beschikking gesteld. De Raad bestaat nu uit vier leden. De invulling van de vacante positie wordt inmiddels bekeken. Met vier leden
is er vooralsnog ruim voldoende quorum voor het uitoefenen van de functie, zowel inhoudelijk als procedureel.

Amstelveen, 30 mei 2018
André Timmerman,
Voorzitter Raad van Toezicht Sportbedrijf Amstelveen

2.4

Personalia per 31 december 2017

De Raad van Toezicht van Sportbedrijf Amstelveen bestaat uit:
ANDRÉ TIMMERMAN
Voorzitter Raad van Toezicht Sportbedrijf Amstelveen
Overige functies:
•
2007-heden Eigenaar advies- en managementbureau Drijver en Partners
•
2010-heden Landelijk bestuur Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
•
voorzitter Commissie Bedrijven van VSG
•
kerndocent Beheer en exploitatie bij Academie VSG
•
2004-heden gecommitteerde bij de Hogeschool voor Toerisme en Vrije Tijd Breda
HELEEN VAN KETWICH VERSCHUUR
Vice-voorzitter Raad van Toezicht Sportbedrijf Amstelveen
Overige functies:
•
Lid Raad van Commissarissen Amsterdam ArenA
•
Bestuurslid Biz Oude Dorp Amstelveen
•
Directeur museum van der Togt
MARJAN OLFERS
Auditcommissie Raad van Toezicht Sportbedrijf Amstelveen
Overige functies:
•
Hoogleraar sport en recht Vrije Universiteit, zelfstandig jurist
•
Bestuurslid van de vereniging sport en recht
•
Lid beroepscommissie integriteit Bouw (Bouwned NL)
•
Lid van de Wetenschappelijke Raad van de Nederlandse Sportraad
•
Lid van de Vertrouwenscommissie VU Klokkeluiders
•
Lid bestuur SVIN
•
Lid van de RVC SRO NV
FRANK VAN ROOIJEN
Remuneratiecommissie Raad van Toezicht Sportbedrijf Amstelveen
Overige functies:
•
Volleybaltrainer bij US Amsterdam
HENNIE LIMBERGER
Lid Raad van Toezicht Sportbedrijf Amstelveen
Overige functies:
Lid Raad van Bestuur Zorg en zekerheid
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3.

Balans per 31 december 2017

BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na verw erking resultaatbestemming)

per jaarultimo:

2017

2016

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

158.332
265.716

15.121
151.024

Totaal vaste activa

424.048

166.145

Voorraden
Debiteuren
Transitoria en belastingen
Liquide middelen

16.313
490.912
891.198
2.977.008

16.896
207.137
436.456
2.715.203

Totaal vlottende activa

4.375.431

3.375.692

TOTAAL

4.799.479

3.541.837

ACTIVA
VASTE ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

2017

2016

Vrij besteedbare gedeelte
resultaat boekjaar

326.584
344.410

349.250
22.666-

Totaal weerstandsvermogen

670.994

326.584

2.313.061
19.200
2.332.261

1.610.790
160.000
1.770.790

Waarborgsommen
Crediteuren en transitoria

11.075
1.785.149

10.250
1.434.213

Totaal kortlopende schulden

1.796.224

1.444.463

TOTAAL

4.799.479

3.541.837

PASSIVA
WEERSTANDSVERMOGEN

VOORZIENINGEN
Voorziening Groot Onderhoud
Overige voorzieningen

KORTLOPENDE SCHULDEN
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4.

Winst- en Verliesrekening 2017

WINST- EN VERLIESREKENING 2017
alle bedragen in €
2017
werkelijk

2017
begroot

2016
werkelijk

Eigen opbrengsten per sector
Zwembad de Meerkamp
Sportfacility
Sportfacility - Horeca
Sportservice (incl. subsidie gemeente Amstelveen)

1.984.058
1.714.091
180.769
559.693

2.054.300
1.744.700
191.800
560.200

1.941.832
1.773.124
240.103
615.188

Totale eigen opbrengsten per sector

4.438.611

4.551.000

4.570.247

Subsidievoorschot gemeente Amstelveen
Totale baten

4.804.316
9.242.927

3.540.000
8.091.000

3.931.930
8.502.177

BATEN

LASTEN
Personeelslasten
Zwembad de Meerkamp
Sportfacility
Sportfacility - Horeca
Sportservice
Directie en ondersteuning

1.646.366
668.044
158.198
291.059
562.585
3.326.252
82.377
96.949

Inkoop Horeca
Afschrijvingen
Huurlasten
Zwembad de Meerkamp
Sportfacility incl. Horeca

1.848.900
525.000
102.500
296.200
454.300

722.288
1.032.657

3.226.900
56.400
63.300

728.700
1.087.600
1.754.945

Overige huisvestingslasten
Zwembad de Meerkamp
Sportfacility incl. Horeca
Directie en ondersteuning

528.840
1.659.099
-

Totale kosten
Exploitatieresultaat
Rentesaldo

2.155.600

1.991.431
123.662
20.475
269.426
557.080

1.440.008

632.000

970.643

8.888.470

7.950.500

8.523.407

354.457

140.500

21.230-

500

1.436-

141.000

22.666-

344.410
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2.171.601

486.657
1.498.882
5.892

137.600
12.900
235.500
246.000

10.047-

Netto resultaat

890.944
1.280.657

457.300
1.666.400
31.900

117.362
138.777
1.183.869

3.208.133
83.758
97.841

1.816.300

2.187.939
Overige algemene kosten
Zwembad de Meerkamp
Sportfacility - Horeca
Activiteiten Sportservice
Directie en ondersteuning

1.961.143
378.255
218.746
257.374
392.615

5.

Kasstroomoverzicht en toelichting 2017

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017
2017

2016

Kasstroom uit operationele activiteiten
Netto resultaat
Afschrijvingen
Operationele kasstroom voor rente

344.410
96.949
441.359

22.66697.841
75.175

Operationele kasstroom

441.359

75.175

Mutatie voorzieningen

561.471

803.074

Mutaties in werkkapitaal
Voorraden
Debiteuren
Transitoria en belastingen
Kortlopende schulden
totaal mutaties in werkkapitaal

583
283.775454.742351.761

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen
Desinvesteringen
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

354.852-

11.625
7.957
84.823
199.699386.173-

34.787354.852-

Mutatie liquide middelen

95.294-

261.805

34.787-

748.168

In 2017 is een positieve kasstroom gegenereerd ter grootte van € 262.000.
Factoren van invloed waren:
•
Geen onttrekking aan de voorziening groot onderhoud ten opzichte van de dotatie van € 702.271.
•
€ 355.000 -/- zijn aan investeringen ingeboekt (met name ICT en automatisering),
•
€ 386.000 -/- mutatie in het werkkapitaal; alle verhuur tot en met december is gefactureerd op 31/12/17 en
heeft de debiteurenpositie verhoogd (€ 285.000). Daarbij zijn de huren voor 01-2018 van de Gemeente vooruit gefactureerd en opgenomen onder de transitoria, alsmede de ov. openstaande vorderingen
(€ 528.000).
Verder had de operationele kasstroom vanuit het nettoresultaat en de afschrijvingen een positief effect op de kasstroom (€ 441.000).
Vanwege de overgang naar een nieuw financieel systeem per 1-1-2018 is eind 2017 aan leveranciers versneld betaald met een negatief effect op de kasstroom vanuit het werkkapitaal.
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6.

Gehanteerde grondslagen en uitgangspunten

6.1

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De grondslagen zijn ten opzichte van vorig jaar niet gewijzigd.
Alle genoemde bedragen luiden in euro (€), tenzij anders vermeld.
Stichting Amstelveens Sportbedrijf is opgericht bij notariële akte d.d. 20 juni 2000. Bij de statutenwijziging van 24 december 2012 is de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Sportbedrijf Amstelveen.
De Stichting is statutair gevestigd in Amstelveen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34136046.
Het Sportbedrijf is geen nijvere stichting die in concurrentie treedt met aanbieders van gelijkwaardige diensten in de
regio en daarnaast heeft zij geen winstoogmerk. Dientengevolge is het Sportbedrijf dan ook niet belastingplichtig voor
de vennootschapsbelasting.
In 2017 is een nieuw rekeningschema geïmplementeerd. De cijfers over 2016 zijn geherrubriceerd, teneinde vergelijkbaarheid met 2017 mogelijk te maken.

6.2

Waarderingsgrondslagen

Uitgangspunt
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteits-veronderstelling
van de stichting.
Balans
De (im)materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs verminderd met de cumulatieve afschrijving.
De activa van geringe waarde worden in het jaar van aanschaf direct ten laste van het resultaat gebracht. Benoemde
investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de geïnvesteerde bedragen.
Materiele vaste activa worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs
inclusief direct toerekenbare kosten.
Op de inventaris (inclusief verbouwingen) wordt op basis van verwachte economische levensduur met 20% of 10%
per jaar lineair afgeschreven. Op hardware aanschaffingen wordt 33,3% per jaar afgeschreven. Afschrijving van de
activa vindt plaats vanaf het moment van beschikbaarheid voor gebruik.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie waarbij (dis)agio
en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Vorderingen worden na eerste
opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. De effectieve rente en eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen
worden direct in de winst- en verliesrekening verwerkt.
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst
van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijnen wordt de reële waarde
bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve
renten rente-inkomsten ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
De vorderingen hebben een verwachte looptijd van maximaal 1 jaar, tenzij anders vermeld.
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Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourant schulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voorzieningen
De voorziening voor groot onderhoud betreft een kostenegalisatiereserve voor het periodiek vervangen van toplagen
van 29 buitensportvelden. De jaarlijkse dotatie bedraagt ca € 0,7 miljoen en is gebaseerd op gerelateerde uitgaven
gedurende een tijdshorizon van 14 jaar. De vervangingsuitgaven (onttrekkingen aan de voorziening) vinden gespreid
in de tijd plaats en de voorziening zal daardoor fluctueren.
De overige voorziening betreft een voorziening voor personeelskosten voor personeelsleden waarvan ultimo balansdatum de verwachting is dat deze medewerkers geen bijdrage aan het Sportbedrijf zullen gaan leveren.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde ontvangen bedrag rekening houdend
met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Een actief wordt in de balans verwerkt, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft, waarvan de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen, worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.
Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal
gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden
mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar
worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een
belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit, wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico's die zich
naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen en niet op voordelen en risico's waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de winst-enverliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie.
Exploitatierekening
Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden in
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
Btw-regime
Het bedrag aan terug te vorderen omzetbelasting is het gevolg van belaste activiteiten van het Sportbedrijf. Door een
wetswijziging per 1 januari 1999 is het Zwembad De Meerkamp onder het Btw-regime komen te vallen. Dit heeft tot
gevolg dat over de zwembad gerelateerde opbrengsten BTW moet worden afgedragen met verrekening van de voorbelasting.
Vanaf 1 januari 2007 is voor alle binnen-accommodaties eveneens geopteerd voor belaste verhuur en sinds 1 januari
2012 geldt deze keuze eveneens voor de buitenaccommodaties.
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Pensioenen
De toegezegde pensioenrechten zijn ondergebracht bij het ABP. Pensioenrechten worden sinds 1 januari 2004 opgebouwd volgens de middelloonsystematiek. De in rekening gebracht pensioenpremie betreft een (doorsnee)
premie, die jaarlijks door het ABP wordt vastgesteld. Per ultimo 2017 voldoet het ABP niet aan de wettelijke norm
inzake dekkingsgraden. Het ABP heeft hiervoor in 2018 een herstelplan ingediend bij de DNB. Dit herstelplan voorziet
in een stijging van de dekkingsgraad naar acceptabele waarden binnen 10 jaar.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. De feitelijke uitkomsten kunnen van deze schattingen afwijken. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden
voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt
herzien en in toekomstige periode waarvoor de herziening gevolgen heeft. Indien het voor het geven van het in artikel
2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen, natuurlijke rechtspersonen en andere maatschappijen aangemerkt
waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend.
Ook rechtspersonen, natuurlijke rechtspersonen en andere maatschappijen die overwegenede zeggenschap kunnen
uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in
het management van de vennootschap of moedermaatschappij van de vennootschap en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere
informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
Kostenallocatie
Waar mogelijk worden kosten toegerekend aan activiteiten. De kosten van directie en ondersteuning, die ten goede
komen aan het functioneren van de totale organisatie, worden in de jaarrekening niet toegerekend aan activiteiten.
Bijdrage sponsoren
Met sponsoren zijn afspraken gemaakt ten aanzien van de bijdragen, die zij verstrekken. Bijdragen kunnen bestaan
uit alleen een geldbedrag, alleen een bijdrage in diensten (natura) of een combinatie van beiden. In de praktijk is er
door Sportservice gebruik gemaakt van diensten in natura. De betreffende organisaties verstrekken echter geen overzichten van de waarde van verleende diensten. Deze diensten in natura zijn dan ook niet in de jaarrekening verwerkt.
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7.

Toelichting Balans per 31 december 2017

7.1

Vaste activa

Investeringen
In 2017 is voor een bedrag van € 355.000 geïnvesteerd.
De investeringen betreffen met name de aanschaf van software ten behoeve van de zwembadexploitatie (kassa-en
omzetregistratiesysteem) en verbetering van HRM processen, inventaris, receptie Meerkamp en hardware (Narrowcasting) .
Veelal zijn de investeringen een voort vloeiing uit de getroffen maatregelen van het Herstructureringsplan. Daarin is
overeengekomen dat de kosten worden voldaan uit de incidentele bijdrage. De investeringen in dat kader worden
door het Sportbedrijf uit eigen middelen betaald.

Immateriële vaste activa
Het verloop van de immateriële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

Software
Per 31 december 2016
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde
Mutatie 1 januari 2017 t/m 31 december 2017
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijving 2016

Per 31 december 2017
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde

Totaal

45.975
30.854
15.121

45.975
30.854
15.121

184.103
0
40.892
143.211

184.103
0
40.892
143.211

230.078
71.746
158.332

230.078
71.746
158.332

In 2017 zijn investeringen gedaan in verband met de implementatie van het kassaregistratiesysteem BSpaaS.
Tevens is een investering gedaan in nieuwe HRM software. De immateriële vaste activa van het oude, niet meer in
gebruik zijnde kassaregistratiesysteem SYX is geheel afgeschreven in de resterende economische gebruiksperiode.
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7.

Toelichting Balans per 31 december 2017

Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:
Inventaris
Per 31 december 2016
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde

Hardware

Auto's

Totaal

1.117.507
994.848
122.659

117.061
108.054
9.007

67.330
47.972
19.358

1.301.898
1.150.874
151.024

86.048
0
0

62.707
0
5.279

27.273
0
0

176.028
0
5.279

710.352
42.085
-3.366

93.622
6.597
3.366

16.612
7.375
0

820.586
56.057
0

710.352
40.597

93.622
54.197

16.612
19.898

820.586
114.692

493.203
329.947
163.256

80.867
17.663
63.204

77.991
38.735
39.256

652.061
386.345
265.716

Mutatie 1 januari 2017 t/m 31 december 2017
Investeringen
Desinvesteringen
Desinvesteringen reclassificatie naar inventaris
Desinvesteringen volledig afgeschreven - en niet
meer aanwezige activa
Afschrijvingen
Afschrijvingen reclassificatie naar inventaris
Afschrijvingen volledig afgeschreven - en niet meer
aanwezig activa

Per 31 december 2017
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde

Ultimo 2017 is een inventarisatie gehouden van de activa met als doel de balans op te schonen. Alle reeds volledig
afgeschreven en niet meer aanwezige activa is uit de balans gehaald.
De investeringen in inventaris in 2017 betreffen voornamelijk aanpassingen aan inrichting van het Sportbedrijf inzake
ergonomisch en arbo verantwoord werken.
De investeringen in ICT betreft een optimalisering van de werkomgeving teneinde de overstap naar SAAS oplossingen aan te kunnen.
Daarnaast heeft het Sportbedrijf in 2017 geïnvesteerd in een beweegbus. Dit is een bus die op locatie ingezet wordt
om mensen aan het bewegen te krijgen.
Naast de materiële activa met boekwaarde beschikt het Sportbedrijf Amstelveen over activa die bij de verzelfstandiging om niet zijn verworven van de Gemeente Amstelveen.
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7.2

Vlottende activa

Voorraden
De voorraad in het kader van de horeca-activiteiten is als volgt samengesteld:

Voorraad drank en voedingsmiddelen
Voorraad emballage
Totaal

31-12-2017

31-12-2016

11.924
4.389
16.313

12.266
4.630
16.896

Voorraden betreffen de drank- en voedingsmiddelen ten behoeve van de horeca-activiteiten, alsmede de emballage
waarin de drank wordt aangeleverd. De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijs. Voor eventuele incourante
voorraden wordt een voorziening gevormd.
Debiteuren
Het openstaande debiteurensaldo kan als volgt worden gespecificeerd:

Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren
Totaal

31-12-2017

31-12-2016

629.838
-138.926
490.912

287.137
-80.000
207.137

De toename die we hier ultimo 2017 zien is het gevolg van de facturatie van de verhuur op 31/12/2017. Dit betreft een
timing issue en loopt in 2018 weer af.
De voorziening voor dubieuze debiteuren is bepaald op basis van individuele beoordeling van het debiteurenrisico.
Transitoria en belastingen
Deze post is als volgt samengesteld:

Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten
Te verrekenen BTW
Totaal

31-12-2017

31-12-2016

689.586
201.612
891.198

267.974
168.482
436.456

De post overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten betreft met name de in 2017 door de Gemeente Amstelveen in
rekening gebrachte huur over de maand januari 2018 alsmede de laatste termijn van de bijdrage van de Gemeente
Amstelveen in het kader van het herstructureringsplan. Alle overige vorderingen hebben een looptijd van naar verwachting korter dan 1 jaar.
De vordering BTW betreft de in 2018 afgewikkelde aangiften over de maanden november en december 2017 alsmede
diverse op balansdatum nog in te dienen suppletie aangiften.
Liquide middelen

Kasgelden
Banksaldi
Transitoria
Totaal

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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31-12-2017

31-12-2016

6.706
2.934.588
35.714
2.977.008

20.108
2.795.095
-100.000
2.715.203

7.3

Weerstandsvermogen

Met ingang van 2005 wordt het weerstandsvermogen zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is (binnen de doelstellingen van de stichting) en welk gedeelte op enigerlei wijze is vastgelegd. Hiermee
wordt het inzicht in de vermogenspositie verbeterd. Het vermogen kan als volgt worden gespecificeerd:
Vrij
besteedbare
gedeelte

2017
Totaal

2016
Totaal

Stand per 1 januari

326.584

326.584

349.250

Verwerking netto resultaat cf. voorstel resultaatbestemming

344.410

344.410

-22.666

Stand per 31 december

670.994

670.994

326.584

Het vrij besteedbare gedeelte van het weerstandsvermogen kan (binnen de statutaire randvoorwaarden van de stichting) besteed worden aan de sport in de ruimste zin van het woord.

7.4

Voorzieningen

Voorziening Groot Onderhoud
Door de afspraak inzake de buitensportaccommodaties, die het Sportbedrijf met de afdeling Vastgoed van de gemeente Amstelveen heeft gemaakt om, in ruil voor huurverlaging (per 1 januari 2015), de kosten voor het jaarlijks onderhoud en de toekomstige renovaties met betrekking tot deze accommodaties voor rekening van het Sportbedrijf te
laten komen, kent het Sportbedrijf met ingang van 2015 een voorziening voor de periodiek terugkerende kosten inzake de vervanging van toplagen. Voor de wijze van waardering wordt verwezen naar de grondslagen van waardering
en resultaatbepaling.
Het verloop van de voorziening groot onderhoud kan als volgt worden gespecificeerd:

Stand per 1 januari
Dotatie ten laste van het resultaat
Uitgevoerde werkzaamheden
Stand per 31 december

2017

2016

1.610.790
702.271
0
2.313.061

967.716
702.257
-59.183
1.610.790

Overige voorzieningen
Dit betreft een voorziening voor de (verwachte) personeelskosten inzake medewerkers waarvan ultimo balansdatum
de verwachting is dat deze medewerkers geen bijdrage meer gaan leveren aan de dagelijkse bedrijfsvoering van het
Sportbedrijf.
Het verloop van deze voorziening kan als volgt worden gespecificeerd:

Stand per 1 januari
Dotatie ten laste van het resultaat
Naar Overige kortlopende schulden ivm kortlopend
Stand per 31 december
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2017

2016

160.000
124.100
-264.900

160.000
-

19.200

160.000

7.5

Kortlopende schulden

Waarborgsommen
Deze verplichting ad € 11.075 betreft een verplichting tot terugbetaling van ontvangen bedragen voor sleutels ten behoeve van toegang tot gymnastieklokalen aan huurders van deze accommodaties.

Crediteuren en transitoria
Deze post is als volgt samengesteld:

Crediteuren
Crediteur – Gemeente Amstelveen
Belastingen en sociale verzekeringspremies
Overige inclusief pensioenpremies
Nog te betalen kosten
Nog te betalen energiekosten
Nog te betalen salarissen incl. vakantiedagen e.d.
Vooruit ontvangen opbrengsten/subsidies
Overige kortlopende schulden
Totaal

7.6

31-12-2017

31-12-2016

346.089
0
104.935
10
549.257
0
285.252
234.706
264.900

228.846
229.763
125.945
29.892
158.591
55.900
256.832
348.444
-

1.785.149

1.434.213

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Het Sportbedrijf Amstelveen is ten behoeve van de door haar geëxploiteerde sportfaciliteiten langlopende huurcontracten aangegaan met de Gemeente Amstelveen.
Per 31 december 2017 bedroeg de waarde van de toekomstige jaarlijkse verplichtingen uit deze contracten
€ 6.256.204. De gemiddelde looptijd van deze contracten bedraagt ultimo balansdatum, vier jaar.
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8.

Toelichting Winst- en Verliesrekening 2017

8.1

Eigen opbrengsten

De eigen opbrengsten zijn in 2017 met € 132.000 (2.9%) gedaald. Grotendeels komt dit door een opbrengstendaling
bij de horeca als gevolg van de overname van de Startbaan. Dit heeft een negatieve impact van € 74.000 ten opzichte
van 2016. En de incidentele subsidies bij de Sportservice zijn minder dan in 2016 (impact € 55.000), echter dit was
wel in deze orde van grootte begroot. De overige accommodaties; sporthallen/-zalen, tennisparken en sportvelden
brengen € 59.000 minder op dan in 2016, ook dit is een gevolg van de overname van de Startbaan per 1 oktober
2017. Zwembad de Meerkamp genereerde daarentegen wel meer omzet met de zwemopbrengsten, totale toename €
42.000.
De opbrengsten van de Meerkamp namen in 2017 toe met € 42.000. Dit komt voornamelijk door de toename van de
inkomsten van de zwemlessen. De verkoopprijs van het zwembadkaartje los bad is in 2017 verhoogd van € 4,90 naar
€ 5,00 (2.0%).
De opbrengsten uit hoofde van verhuur sportaccommodaties namen in 2017 in totaal af met € 59.000. Op hoofdlijnen
zien we een lichte daling van omzet bij de sporthallen die wordt gecompenseerd door de verhuur bij de gymnastiekzalen. De overdracht van de Startbaan laat hier een verlieslijdend effect zien van €104.000 (opbrengsten banenverhuur)
wat de afname bij verhuur sportaccommodaties ruimschoots verklaard. De verhuurprijzen zijn in 2017 conform CPI
index met 1.5% verhoogd.
In het aantal en de samenstelling van verhuurlocaties is in 2017 één mutatie geweest ten opzichte van het voorgaande jaar, de sluiting van het gymnastieklokaal aan de Schaepmanlaan.
De horeca-opbrengsten daalden met € 60.000 ten opzichte van 2016, tot € 181.000. De horeca in de sporthallen nam
weliswaar licht toe met een stijging van € 14.000, het effect van het afstoten van de Horeca van de Startbaan in 2016
creëert nog een negatief effect van € 74.000. De begroting van 2017 houdt hier wel rekening mee, maar gaat uit van
een grotere stijging bij de sporthallen, deze is echter maar deels gerealiseerd. (€ 181.000 realisatie versus € 192.000
begroot)
De brutomarge op de horeca-omzet daalde fors in 2017 tot 54,43% (2016: 65,1%). Na toerekening van alle direct gerelateerde overige kosten hadden de horeca-activiteiten een negatief effect van ongeveer € 60.000 op het netto resultaat van het Sportbedrijf.
De totale inkomsten van de afdeling Sportservice komen op € 560.000. Dit is een daling van € 55.000 ten opzichte
van het vorige jaar en heeft te maken met een vermindering van incidentele subsidies.
Ten opzichte van de begroting blijven de eigen opbrengsten € 112.000 achter. Voor € 70.000 zijn de opbrengsten
zwemgelden van de Meerkamp achtergebleven bij de verwachting. Voor € 30.000 zijn de opbrengsten lager dan verwacht bij de accommodaties en de horeca blijft € 11.000 achter. Dit komt door de overdracht van de Startbaan per
1/10/2017, waar in de begroting 2017 geen rekening mee is gehouden.

8.2

Begroting en subsidie

De reguliere subsidie verstrekt door de Gemeente Amstelveen over 2017 is per brief dd. 15 november 2016 vastgesteld op € 3.540.000 voor beheer en exploitatie van sportaccommodaties en voor € 522.000 voor Sportservice.
Daarnaast heeft de Gemeente Amstelveen in het besluit van 24 juli 2017 een additionele en eenmalige subsidie beschikbaar gesteld in het kader van het Herstructureringsplan ad € 1.250.000.
De Gemeente Aalsmeer heeft een incidentele subsidie vastgesteld ten behoeve van het Sportbedrijf van € 14.000.
De subsidiebedragen, verstrekt door de Gemeente Amstelveen, zijn voor de omzetbelasting aangemerkt als budgetsubsidies, die niet belast zijn voor de omzetbelasting.
De gemeentelijke projectsubsidies voor sportstimuleringsactiviteiten ad € 522.000 zijn verantwoord onder eigen opbrengsten van Sportservice.
De verantwoorde subsidie bedroeg in 2017 € 4.804.000 ten opzichte van € 3.932.000 in 2016. Dit is inclusief de ontvangen subsidie inzake het Herstructureringsplan.
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8.3

Personeelslasten

De personele bezetting bedroeg over het jaar 2017 gemiddeld 59.82 fte. Ten opzichte van 2016 (63,89 fte) een daling
van 4.07 fte.
De personeelslasten kunnen als volgt worden uitgesplitst:
werkelijk
2017
Bruto salarissen
Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering
Sociale lasten
Pensioen- en VUT-lasten
Overige personeelslasten (incl. uitkeringen zwangerschapsverlof/kleding)
Inhuur externe ondersteuning

begroot
2017

werkelijk
2016

2.066.356
213.772
346.259
280.809
381.515
37.534

2.172.500
238.975
369.325
260.700
116.300
5.500

2.119.088
229.745
375.838
252.996
219.291
11.175

3.326.245

3.163.300

3.208.133

De totale personele lasten in 2017 (€ 3.326.000) kwamen € 118.000 hoger uit als in 2016. De salarisdruk voor het
vaste personeel is echter niet toegenomen. Het wordt voornamelijk veroorzaakt door het vormen van een voorziening
voor personeelsleden, waarvan ultimo balansdatum de verwachting is dat deze medewerkers geen bijdrage aan het
Sportbedrijf zullen gaan leveren. Deze toename van kosten is terug te zien bij bedrijfsonderdeel Directie en Ondersteunend personeel.
De personeelskosten horeca daalden met € 61.000. Dit is nog als gevolg van het vergelijk met 2016, waarin in Q1 nog
sprake was van horeca-activiteiten bij de Startbaan.
In de Meerkamp namen de personeelskosten af met € 315.000. Deels zien we hier de eerste resultaten terug van de
getroffen maatregelen ten aanzien van het Herstructureringsplan en deels heeft dit te maken met de fte-verschuiving
naar Sportfacility. De medewerkers van de Schoonmaak en Techniek zijn met ingang van 2017 bij Sportfacility ondergebracht. Hierdoor stijgen bij Sportfacility de personeelskosten in 2017 met € 290.000.
Sportservice realiseert € 34.000 hogere kosten dan in 2016. Dit is echter een geoorloofde overschrijding. In het budget is hier al rekening mee gehouden en blijft de afdeling binnen de begroting. € 291.000 realisatie versus € 296.000
begroting.
De eerstvolgende cao-verhoging zal van kracht zijn per 1-1-2018 en bedraagt 1%. De eindejaarsuitkering is conform
cao uitgekeerd aan het personeel in de maand december en bedraagt 3% over het genoten jaarsalaris, exclusief vakantiegeld.
Ten opzichte van de begroting vallen de vaste personeelslasten € 99.000 hoger uit dan oorspronkelijk begroot. Dit
komt door de hogere kosten bij directie en ondersteuning als gevolg van eerdergenoemde gevormde voorziening. De
Meerkamp en Sportservice hebben zelfs iets lagere vaste personele lasten gerealiseerd dan begroot, resp. € 60.000
en €5.000. De €60.000 besparing bij de Meerkamp betreft de resultante van de ingezette maatregelen ten aanzien
van het Herstructureringsplan.

8.4

Inkoop Horeca

Inkoopkosten van de horeca liggen exact op het niveau van vorig jaar en € 26.000 hoger dan begroot. Hiermee neemt
de bruto marge op de horeca verder af met 10.7%. (65.1% 2016 versus 54.4% in 2017).
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8.5

Afschrijvingen

Afschrijvingslasten zijn eveneens op gelijk niveau met 2016, maar wel hoger dan begroot (€36.000).
Gedurende het jaar zijn nieuwe investeringen gedaan, in met name soft- en hardware. Zie ook de toelichting bij
vesteringen.

8.6

In-

Huurlasten

Huur sportaccommodaties van de Gemeente Amstelveen
Eén van de uitgangspunten van de verzelfstandiging van de gemeentelijke directie Sport en Recreatie is het behoud
van het eigendomsrecht van de accommodaties bij de Gemeente Amstelveen. Het Sportbedrijf is derhalve huurder
van de verschillende accommodaties.
Het Sportbedrijf is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de sportvelden betreft het jaarlijks onderhoud en het periodiek vervangen van o.a. de speelmatten. Om de toename van de onderhoudskosten en vervangingen te dekken is
met de gemeente overeengekomen de huurlasten te verlagen met een compenserend bedrag ingaande 1-1-2015.
De werkelijke huurlasten, inclusief groenonderhoud, bedragen voor 2017 € 1.755.000 (2016: € 2.172.000). In totaal
19.9% (2016: 25,5%) van de totale kosten van het Sportbedrijf Amstelveen.
Met ingang van 1-1-2017 is de door de gemeente in rekening gebrachte maandhuur wel gewijzigd. Ten grondslag
hieraan liggen de getekende huurcontracten voor de desbetreffende locaties, conform besluit van de Gemeente dd.
15-11-2016.

8.7

Overige huisvestingslasten

Het belangrijkste onderdeel van deze lasten betreft de dotatie aan de voorziening groot onderhoud. Deze bedroeg in
2017 € 702.271 (ten opzichte van 2016: € 702.226).
De overige huisvestingslasten stijgen in totaal met € 196.000 in 2017 en komen uit op € 2.188.000 totaal (ten opzichte
van 2016: € 1.992.000). Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere onderhoudslasten bij vrijwel alle
accommodaties.
Ten opzichte van de begroting zijn de overige huisvestingslasten € 32.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt
door hogere onderhoud- en schoonmaakkosten bij de Meerkamp.

8.8

Overige algemene kosten

Deze kosten komen in 2017 € 469.000 hoger uit dan het voorgaande jaar, alsook de begroting. De kosten bedroegen
€ 1.440.000 in 2017 versus € 971.000 in 2016.
Dit betreft met name de hoge lasten inzake advieskosten (inhuur juridisch advies/personeelszaken), inhuur van derden (Directie en Finance) en automatiseringskosten. Veelal zijn de kosten onderdeel van het Herstructureringsplan en
worden ook in de separate verantwoording dusdanig benoemd en gerapporteerd.
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9.

Overige gegevens

9.1

Resultaatbestemming

Conform artikel 11 lid c van de statuten heeft de directie voorgesteld het positieve resultaat over 2017 ad € 344.410
toe te voegen op het vrij besteedbare gedeelte van het weerstandsvermogen.
Dit is in de jaarrekening verwerkt.

Amstelveen, 30 mei 2018

Peter Verdaasdonk
Directeur ad interim
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Bijlage 1: WNT verantwoording
WNT-verantwoording 2017 Sportbedrijf Amstelveen
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Sportbedrijf Amstelveen. Het voor Sportbedrijf Amstelveen toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 181.000 als
zijnde het algemene bezoldigingsmaximum.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
bedragen x € 1

D. Offenbach

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2017
Deeltijdfactor in fte
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?

Directeur
01/01 – 20/08
1,0
Nee
Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

58.561
7.567
66.127

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

115.047

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging

N.v.t.
66.127

Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan

N.v.t.

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in
2016
Deeltijdfactor 2016 in fte
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016

01/01 – 31/12
1,0
109.003
0
109.003
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
bedragen x € 1

P. Verdaasdonk

Functiegegevens
Kalenderjaar
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

Interim Directeur
2017
2016
13/3 – 31/12
N.v.t.

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar
Maxima op basis van de normbedragen per maand
Individueel toepasselijke maximum
gehele periode kalendermaand 1 t/m
12
Bezoldiging
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?
Bezoldiging in de betreffende periode
Totale bezoldiging gehele periode
kalendermaand 1 t/m 12

10

N.v.t.

€ 176

€ 175

221.000

N.v.t.

221.000

Ja
202.580

N.v.t.

202.580

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging, exclusief BTW

0
202.580

Reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan

N.v.t.

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

John de Die

(gewezen) Voorzitter Raad van Toezicht
(gewezen) Lid Raad van Toezicht
(gewezen) Lid Raad van Toezicht
(gewezen) Lid Raad van Toezicht
Voorzitter Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
(gewezen) Lid Raad van Toezicht

Edzard Enschedé
Frits Dreyer
Henriette Kievit
André Timmerman
Heleen van Ketwich Verschuur
Marjan Olfers
Frank van Rooijen
Hennie Limberger
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2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking
bedragen x € 1

D. Offenbach

Functiegegevens
Functie(s) gedurende dienstverband
Deeltijdfactor in fte
Jaar waarin dienstverband is beëindigd

Directeur
1,0
2017

Ontslaguitkering
Overeengekomen uitkeringen wegens
beëindiging dienstverband

38.924

Individueel toepasselijk maximum

75.000

-/- Onverschuldigd deel
Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband
Waarvan betaald in 2017

N.v.t.
38.924
38.924

Reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan

N.v.t.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de directie en raad van toezicht van Stichting Sportbedrijf Amstelveen

A.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Sportbedrijf Amstelveen te Amstelveen gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Sportbedrijf Amstelveen op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017
in overeenstemming met titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en de bepalingen van
en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
De jaarrekening bestaat uit:
1.
de balans per 31 december 2017;
2.
de winst-en-verliesrekening over 2017; en
3.
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen en het Controleprotocol WNT. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Sportbedrijf Amstelveen zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties
(Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor
de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

29

A.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
directieverslag;
verslag van raad van toezicht;
de overige gegevens;
WNT verantwoording.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van titel 9 Boek 2 BW is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het directieverslag en de overige gegevens in overeenstemming met titel 9 Boek 2 BW.
B.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming
met titel 9 Boek 2 BW en de bepalingen van en krachtens de WNT. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor
een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur
moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving
van de vennootschap.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende
en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat
wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers
op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden
en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is
het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake
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zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel
om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening
staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het
op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als
de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op
de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan
handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Amstelveen, 30 mei 2018
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

w.g. H.C.J. Bot
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