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JAARVERSLAG 2010 

 
Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag 2010 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 

De subsidie afspraken met de Gemeente zijn conform de bestaande afspraken uit 

2009 voortgezet. De opbouw is op basis van exploitatie van de stichting SVN zelf 

en het beheer van sportaccommodatie Dilettant en Voetbal Vereniging Lekkerkerk 

(VVL). De intentie tot het overeenkomen van een gebruikersovereenkomst met 

Dilettant is omgezet in een formele gebruikersovereenkomst. De formele 



ingangsdatum van de samenwerking is op 1 juli 2009. De gebruikersvergoeding is 

op basis van onderhoudkosten-neutraliteit van de vereniging tot stand gekomen. 

Met VVL wordt op basis van de bestaande intentie vanuit 2009 de formalisering 

verder uitgewerkt. Op basis van de bestaande meerjarenbegroting is het totaal 

aan bijdrage van de Gemeente aan SVN € 150.000,00 per jaar voor een periode 

van minimaal 10 jaar.  

 

De verrekening van de gebruikersvergoeding met de betaalde exploitatiekosten 

(als voorschot betaald door Dilettant) zijn in een afrekening omgezet.  

Het eigendom van de kantine van het complex Dilettant is formeel overgedragen 

aan Dilettant. 

 

Het jaar 2010 is afgesloten met een resultaat van € 151.433,54, 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 

De samenstelling van het dagelijks bestuur van SVN is niet gewijzigd. De 

werkzaamheden zijn nog niet zodanig uitgebreid dat invulling gegeven is aan een 

werkmaatschappij. Om de doelstelling van SVN breder uit te dragen zijn in eerste 

instantie presentaties gegeven aan Gemeente ambtenaren en gemeente raad 

over de missie, visie en doelen van de stichting.  

SVN kan nog steeds spreken van een startfase waarbij verschillende partijen hun 

rol nog moeten positioneren.  

 

De samenwerking met de Gemeente is op basis van een regelmatig ambtelijk en 

bestuurlijk overleg en uiteraard ad hoc overleggen. De actiepunten kunnen nog 

niet altijd voortvarend worden afgehandeld, wat wordt veroorzaakt door 

onduidelijkheid over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 

De uitplaatsing van de ijsvereniging is aan de orde gekomen en is nog niet 

duidelijk welke rol SVN hierin op zich zal gaan nemen. 

 

Ad 3 Tijd 

Doelstelling was om in 2010 alle formele contracten met Gemeente en de twee 

voetbalverenigingen af te ronden. Dit is helaas nog niet gelukt voor VVL. De 

doorlooptijd heeft door gewenningspunten vanuit verschillende partijen langer 

geduurd dan door SVN werd verwacht.  

 

Ad 4 Informatie 

Om de verschillende partijen goed te informeren zijn presentaties gegeven aan 

verschillende nieuwe partijen. Hierbij is één vereniging, nl Tennis vereniging 

serieus in overleg geweest, maar heeft nog niet geleid tot een samenwerking met 

SVN. Een jaarverslag met een jaarrekening is opgesteld.  

 

Ad 5 Kwaliteit 

Om de kwaliteit van de werkzaamheden te bewaken wordt het visie document 

bewaakt op naleving. Daarnaast wordt de mantelovereenkomst met de gemeente 

bewaakt op juiste uitvoering. 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.  

 

 

 

 

 


