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JAARVERSLAG 2009 

 

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag 2009 (periode 30 december 2008 tot en met 31 

december 2009) van de Stichting Servicepunt Verenigingen Nederlek 

De Stichting servicepunt Verenigingen Nederlek is opgericht 30 december 2008. 

Doelstelling van de stichting is de sportverenigingen in Nederlek breed te 

ondersteunen in haar activiteiten. 

De SVN wil dit bereiken door het optimaliseren van de infrastructuur, 

(sportaccommodaties met kwalitatieve uitstraling), het meedenken en adviseren 

rond een samenhangend en ambitieus sportbeleid, het behalen van 

kostenvoordeel als gevolg van het sportbesluit, het de verenigingen op hun 

verzoek uit handen nemen van als oneigenlijk beleefde taken en het in contact 

brengen van zoveel mogelijk inwoners van Nederlek met de sportverenigingen. 

Daarmee is de missie van de stichting nadrukkelijk breder dan het louter behalen 

van financieel voordeel door commercieel werken. De stichting wil gelet op haar 

missie betrokken worden in advisering, tot stand brengen en implementeren van 

een samenhangend sportbeleid en Nederlek wat dat betreft prominent op de 

kaart zetten. 
 
Het verslag is opgebouwd volgens het GOTIK model.  

1. Geld 

2. Organisatie 

3. Tijd 

4. Informatie 

5. Kwaliteit 

 

Ad 1 Geld 

In de loop van 2009 zijn afspraken gemaakt met de Gemeente over subsidie 

bijdrage aan SVN. De subsidie is gebaseerd op de eigen exploitatie van de 

stichting SVN en het beheer van sportaccommodatie Dilettant en Voetbal 

Vereniging Lekkerkerk (VVL). Uitgangspunt is dat gebruikersovereenkomsten 

kunnen worden gesloten met betreffende verenigingen op basis van 



onderhoudkosten-neutraliteit. Door beide verenigingen is de intentie uitgesproken 

om tot een overeenkomst te komen. De formalisering van de overeenkomsten is 

in de tijd geplaatst om de afspraken helder te krijgen en de onderliggende 

documentatie compleet te maken. Uitgangspunt voor onderhoudsverplichting 

voor SVN is bij beide verenigingen vanaf 1 juli 2009. Op basis van een begroting 

is het totaal aan bijdrage van de Gemeente aan SVN € 150.000,00 per jaar voor 

een periode van minimaal 10 jaar.  

 

De exploitatiekosten zijn in aanvang betaald (voorgeschoten) door Dilettant en 

moeten nog worden verrekend met SVN. Een btw verrekening is hierbij niet meer 

van toepassing op basis van formele gronden.  

 

De investering in het sportcomplex van Voetbalvereniging Dilettant en het 

kunstgrasveld bij VVL is met financiële middelen van de Gemeente gerealiseerd. 

Het eigendom van het complex Dilettant is, met uitzondering van de kantine en 

toebehoren van de Gemeente. De complex VVL zal t.z.t. worden overgedragen 

aan SVN exclusief  de kantine en toebehoren. 

  

Het jaar 2009 is afgesloten met een resultaat van € 72.111,75, welke is 

toegevoegd aan de algemene reserve. Een toewijzing naar doelreserves zal na 

definitief worden van de Meerjaren Onderhoud Plannen (MOP) worden uitgevoerd. 

 

Ad 2 Organisatie 

SVN is opgestart met een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, 

secretaris en penningmeester. Bij uitbreiding van werkzaamheden zal een 

werkmaatschappij worden ingericht en het bestuur zal een toezichthoudende rol 

moeten gaan vervullen. Om missie, visie en planning duidelijk te maken is een 

visie document opgesteld. Het visie document is afgestemd met de Gemeente.  

De startfase is met de toen aanwezige externe ondersteunende partijen niet 

soepel verlopen. In de loop van 2009 is ondersteuning aangepast en heeft het 

bestuur zich verder kunnen verdiepen in de casus waardoor verbetering in de 

organisatie is gekomen.  

 

De samenwerking met de Gemeente is opgebouwd door een regelmatig ambtelijk 

en bestuurlijk overleg. Door de wisseling van verantwoordelijk portefeuille houder 

bij de Gemeente waren er ook een aantal langlopende actiepunten.  

De rol van de Gemeente en SVN moest ook steeds verder invulling gaan krijgen. 

Hier is 2009 voor een belangrijk deel voor gebruikt.  

 

Naar de verenigingen moest de rol van SVN ook verduidelijkt worden zodat een 

optimale samenwerking t.b.v. sport kon worden gerealiseerd. Voor Dilettant was 

dat een minder ingrijpende zaak, omdat er een nieuwe accommodatie werd 

gerealiseerd door de Gemeente. De Gemeente is eigenaar geworden en SVN 

huurt de accommodatie, vervolgens geeft SVN het in gebruik aan in eerste 

instantie de voetbalvereniging Dilettant.  

 

Ad 3 Tijd 

Doelstelling was om in 2009 alle contracten met Gemeente en de twee 

voetbalverenigingen af te ronden. Dit is helaas in 2009 niet volledig gerealiseerd. 

De doorlooptijd heeft door gewenningspunten vanuit verschillende partijen langer 

geduurd dan door SVN werd verwacht. Daartegen zijn de 

onderhoudsverplichtingen onder verantwoordelijkheid van SVN uitgevoerd. In 

deze periode was vanuit praktisch oogpunt een belangrijke ondersteuning van 

verenigingen en Gemeente. 

 

 

 



Ad 4 Informatie 

Om de verschillende partijen goed te informeren is een visie document opgesteld 

en zijn presentaties verzorgd voor belangstellende. Een begroting is door het 

bestuur van SVN opgesteld en besproken met de Gemeente. Een jaarverslag met 

een jaarrekening is opgesteld en intern goedgekeurd.   

 

Ad 5 Kwaliteit 

SVN is ingeschreven bij de KvK. Om de kwaliteit te borgen is een visie document 

opgesteld om te toetsen of de juiste weg wordt ingeslagen. Daarnaast is een 

mantelovereenkomst met de gemeente afgesloten. Deze dient om de voortgang 

te toetsen door zowel het bestuur vanuit haar toezichthoudende rol als de 

Gemeente vanuit haar subsidie verstrekkende functie. Tenslotte wordt er een 

jaarrekening en jaarverslag opgesteld. Het bestuur heeft deze beoordeeld. Hierna 

vindt verstrekking aan de Gemeente plaats voor monitoring van de 

ontwikkelingen en of deze in lijn zijn met het informele sportbeleid van de 

Gemeente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


