BESTUURSVERSLAG
Inleiding
De stichting vierde dit jaar haar tienjarige bestaan. Doelstelling van de stichting is om accommodaties
voor sport en bewegen in de dorpskernen Lekkerkerk en Krimpen a/d Lek te beheren, exploiteren en
ontwikkelen, alsmede verenigingen te ondersteunen. SVN wil dit bereiken door:
• het optimaliseren van de infrastructuur (kwalitatief goede sportaccommodaties)
• het meedenken en adviseren inzake een samenhangend en ambitieus sport- en
accommodatiebeleid
• het de verenigingen op hun verzoek uit handen nemen van als oneigenlijk beleefde taken
• zoveel mogelijk inwoners van Krimpen a/d Lek en Lekkerkerk in contact brengen met de
sportverenigingen.
Daarmee kent de stichting een brede missie. SVN wil hiermee een samenhangend sport- en
accommodatiebeleid tot stand brengen en implementeren, zodat de kernen Krimpen aan de Lek en
Lekkerkerk, op dat gebied, maximaal worden gefaciliteerd. Hoe dit alles gaat passen binnen de
nieuwe gemeente Krimpenerwaard is nog niet duidelijk, maar er wordt hierover wel nagedacht en
gesproken.
Door intensieve samenwerking met vrijwilligers en veelal lokale ondernemers zijn diverse projecten
gerealiseerd. Daarnaast wordt contact onderhouden met verenigingen en andere sportparken om te
praten over een mogelijke aansluiting bij SVN. De aanstelling van een aantal
“combinatiefunctionarissen”, waardoor de ondersteuning richting verenigingen verder kan worden
versterkt, is voor nu toegekend aan een andere partij. SVN blijft de samenwerking zoeken om sport
en bewegen in de breedte te ondersteunen op het gebied van accommodatiebeheer en
sportstimulering. Daarnaast wil zij ook op het gebied van cultuur activiteiten gaan ontplooien.
Bestuur
Aan het begin van 2018 bestond het bestuur uit: Peter Gabeler (voorzitter), Fred Wink
(penningmeester) en Johan Koutstaal. Het bestuur wordt ondersteund door commissieleden binnen
de stichting. In 2018 zijn hier gemiddeld negen personen direct in actief geweest. Ook indirect
hebben diverse personen zich ingezet om van SVN een succes te maken.

In 2018 hebben het bestuur en commissieleden tien keer overleg gehad. Daarnaast werd regelmatig
ambtelijk overleg gevoerd met de gemeente (met de beleidsmedewerker Sport) en een enkel keer
bestuurlijk overleg (met de wethouder). Ook werd diverse malen op bestuurlijk en operationeel
niveau overlegd met de gebruikers van de sportparken.
Op 23 november 2018 vond een gezamenlijke bijeenkomst plaats tussen SVN en alle betrokken
verenigingen, gemeente Krimpenerwaard en andere belanghebbenden.
Raad van Advies (RvA)
Dit is het vierde jaar dat de stichting een RvA heeft. De Raad bestaat momenteel uit twee leden: één
met een financiële - en één met een bouwtechnische achtergrond. We willen nog een algemeen lid
toevoegen. De Raad heeft afgelopen jaar zes maal overlegd en heeft tevens bij meerdere zaken
advies gegeven aan de werkgroep.
Organisatie
We zijn al enige tijd bezig om te kijken hoe we onze communicatie kunnen verbeteren en hebben
een communicatiefunctionaris, Jan Timmer, toegevoegd aan de organisatie. Echter door
ontwikkelingen hebben wij zijn werkzaamheden moeten inkrimpen.
Activiteiten 2018
Algemeen
De meeste activiteiten waarbij wij betrokken zijn vinden plaats op één of meerdere van de
sportparken die wij beheren, maar zo nu en doen helpen wij ook mee aan activiteiten buiten deze
parken.
Begin van het jaar hebben wij in samenwerking met de bibliotheek en WON een politiek debat
georganiseerd in de bibliotheek rondom de thema’s sport, welzijn en cultuur.
Wij hebben geholpen bij het organiseren van ‘Krimpenerwaard kookt’ en alhoewel we geen actieve
rol hebben in de uitvoering hebben we met plezier geholpen bij het opzetten van het project.
Sportpark Tiendweg-West Lekkerkerk (STWL)
Wederom waren er dit jaar verscheidene organisaties die het sportpark huren voor hun activiteiten;
schoolvoetbal KNVB, voetbaltraining Japanse scholen via Shimada, koningsspelen Eben Haezer
basisschool en de Waardse Sport Spelen voor het voorgezet onderwijs.
Het is het eerste jaar dat we een Sport BSO (Buitenschoolse Opvang) van SKN (Stichting
Kinderopvang Nederlek) op het park hebben. Hiervoor zijn de nodige uren gespendeerd om dit te
bewerkstelligen.
Gedurende de zomer heeft NNF Sports, opgezet door een aantal voetbalprofs waaronder de uit
Lekkerkerk komende Ryan Koolwijk, voor het eerst een voetbalkamp georganiseerd op het park. Dit
is zo goed verlopen dat ze 2019 wederom een drietal dagen geboekt hebben.
We hebben ervoor gezorgd, in overleg met vv Lekkerkerk, dat de AED buiten op het sportpark kwam
te hangen en zodoende 24 uur per dag beschikbaar is.

Sportpark Tiendweg Krimpen aan de Lek (STKL)
Heel veel tijd is gestoken in het project waarmee STKL er twee permanente kleedkamers bij krijgt.
Hiervoor is nu eindelijk goedkeuring gegeven door de gemeente en het project zal 2019 worden
uitgevoerd.
Het is het eerste jaar dat we een Sport BSO (Buitenschoolse Opvang) van SKN (Stichting
Kinderopvang Nederlek) op het park hebben. Hiervoor zijn de nodige uren gespendeerd om dit te
bewerkstelligen.
De Floraschool heeft dit jaar voor het eerst een sportdag georganiseerd op het park.
Wederom werd er een reanimatiecursus voor vooral vrijwilligers van sportverenigingen
georganiseerd op het park.
Tevens was er wederom dit jaar de Taptoe op het sportpark. Een druk bezochte dag van
muziekvereniging Crescendo.
Sportpark Weydehoeck Lekkerkerk (SWL)
Begin van het jaar is het College van B & W op bezoek geweest. Wij hebben dit gebruikt om onze
toekomstplannen te delen en ook om een aantal projecten onder de aandacht te brengen.
In samenspraak met NetWERK (een organisatie die zich inzet voor mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt) is er op SWL een moestuin aangelegd. Deze zal worden onderhouden door de cliënten
van NetWERK.
Wij zetten ons ook in voor het verbeteren van de biodiversiteit op sportparken. Dit jaar hebben we
op SWL via een geslaagde crowdfundactie een houten hek voor de bedreigde argusvlinder kunnen
plaatsen.
Dit jaar hebben er opnieuw een aantal sociaal getinte evenementen op het park plaatsgevonden:
sportdag voor een goed doel van SDK (Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard), wsv Op Stap is
begonnen met de voorbereiding van Samenloop voor Hoop 2019, BazarMedia heeft de Afvalrace
Krimpenerwaard (RTL Telekids) gehouden op het park, twee reanimatiecursussen, etc.
We hadden de wens om de bekladde skatebaan wat op te knappen en hebben het Gemini kunnen
overhalen om dit te doen met hun kunst-klas. Het eerste deel is klaar en hopelijk zal volgend jaar de
rest worden gedaan.
We zijn al geruime tijd bezig om de faciliteiten die we beheren te promoten en hoewel we daar geen
groot budget voor hebben lukt het ons om steeds weer andere gebruikers aan te trekken, zoals dit
jaar SC Gouda en duikvereniging Sepia.
We hebben een evenement gehouden rondom sponsoring in de sport, waarmee we de clubs helpen
met het binnenhalen van inkomsten en ze tevens in contact brengen met elkaar om zo hun
ervaringen te delen.
De Feestweek is voor menigeen nog steeds een hoogtepunt op de sociale kalender. Het meerdaagse
event vond plaats op het evenemententerrein van SWL.
Voleco organiseerde wederom een bedrijventoernooi.

Sportpark Tiendweg Oost Lekkerkerk (STOL)
Dit jaar was een relatief rustig jaar op STOL. De brug is gerepareerd en evenals in voorgaande jaren
heeft Stichting Kinderwerk Lekkerkerk het populaire Huttendorp georganiseerd.
Duurzaamheid
Duurzaamheid is nu een vast onderdeel van onze werkwijze en er lopen verschillende projecten om
dit verder uit te breiden. Veel gebeurd door onze deelname aan de kopgroep van WaardZaam en
deelname aan de werkgroep Fairtrade. Dit jaar hebben we een inspiratieavond duurzaam wonen en
leven gefaciliteerd.
Financiën
In 2018 is wederom subsidie aan SVN door de Gemeente toegewezen. Jaarlijks worden met prestatie
afspraken doelstelling getoetst tussen gemeente en SVN. Bij de laatste evaluatie is vastgesteld dat
SVN naar tevredenheid aan haar prestatie afspraken heeft voldaan.
Uitgangspunt voor SVN zijn het hanteren van maatschappelijke verantwoorde activiteiten, een
gezond financieel kader en het creëren van lange termijn onderhoud- en vervangingsreserves zodat
continuïteit wordt gewaarborgd.
Uit het afgelopen jaar is gebleken dat SVN op basis van eigen ondernemerschap de kwaliteit kan
waarborgen van de accommodaties. Uit gesprekken en vergelijkingen blijkt dat de
onderhoudsopdrachten opnieuw tegen lagere kosten worden aanbesteed.
Ad-hoc onderhoudszaken kunnen inmiddels op professionele wijze door SVN worden opgevangen
met de beschikbare middelen. In 2018 is voor € 26.385 geïnvesteerd in materiële vaste activa.
Het jaar 2018 is afgesloten met een negatief resultaat van € 69.347, wat is toegevoegd aan de
algemene bestemmingsreserve. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening.
Terugkijkend op 2018 ziet het bestuur dat er belangrijke stappen zijn gemaakt, zowel in het verder
ontwikkelen van accommodaties, het inrichten van de beheerfunctie, het behalen van financiële
doelstellingen. Op basis van de jaarrekening heeft het bestuur vertrouwen in de financiële
continuïteit.
De samenwerking met de verenigingen is gaande het tot stand komen van de sportparken steeds
verder ontwikkeld.
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