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1 Bestuursverslag SportUtrecht 

 

SportUtrecht als slimme verbinder 

Stichting Sport Utrecht is in 2018 ontstaan uit de activiteiten van Stichting Harten voor Sport, 

Stichting Sport en Samenleving en Vereniging Sport Utrecht, waarvan de juridische vorm 

medio 2018 is aangepast van vereniging naar een stichting. In de aanloop naar deze 

samenvoeging van activiteiten is er door diverse werkgroepen gewerkt aan het schrijven van 

de subsidieaanvraag voor de nieuwe Utrechtse stedelijke sportorganisatie, verwoord in de 

drieluik ‘Utrechts Sportgeluk’. De Gemeente Utrecht heeft de aanvraag van Stichting Sport 

Utrecht gehonoreerd en daarmee is de subsidiestroom tot en met 2024 gegarandeerd.  

 

Stichting Sport Utrecht (hierna genoemd: SportUtrecht) is de verbindende partij op gebied van 

sport en bewegen in de stad. Wij brengen vraag en aanbod samen, leggen verbinding met het 

sociale domein en we delen goede voorbeelden en succesverhalen met en tussen 

sportaanbieders. Onze manier van werken is zowel wijkgericht als centraal gestuurd, maar 

telkens met het doel om dichtbij de – sportende – Utrechter te staan. We werken daarbij 

samen met partijen uit verschillende domeinen, kijken naar aanbod over de wijken heen en 

hebben daarbij nadrukkelijk aandacht voor verduurzamen van het aanbod, samenwerking met 

partners en het oppakken van stad brede thema’s. Wij doen dat vanuit de kernactiviteiten 

Sportclubadvies, Sportstimulering, Topsport & Talentontwikkeling, Sportpromotie en 

Belangenbehartiging. 

 

Bestuurlijk 

Met de omvorming van vereniging naar stichting is er ook sprake van een veranderde 

bestuurlijke context. De stichting kent een directeur-bestuurder, zijnde Ronald Hennekes, met 

een Raad van Toezicht in een toezichthoudende rol, al is de praktijk dat zij in de opbouw van 

de nieuwe organisatie zeker ook een klankbordrol vervult. Daarnaast is in de statuten bepaald 

dat er een Vergadering van Aangeslotenen (VvA) is. De VvA komt minimaal 1 keer per jaar bij 

elkaar en vervult een soortgelijke rol als de ALV bij de VSU. We merken dat enkele processen 

voor een goed functioneren van de VvA nog de nodige aandacht behoeven. Tevens is de rol 

van de club van ambassadeurs, bestaande uit vooral oud-bestuursleden van de VSU, verder uit 

te kristalleren. 

 

De Raad van toezicht bestaat per 31 december 2018 uit de volgende personen: mw. G. Oskam 

als voorzitter, mw. G. Bouazani en mw. M. ter Haar, alsmede (benoemd vanuit de VvA) dhr. M. 

Dahmane. Begin 2019 zijn daar bijgekomen dhr. G. Pot en dhr. E. Thijssen (VvA) en dhr. A. 

van Hoepen, waarmee de RvT voltallig is.  

 

Organisatie en huisvesting 

De organisatiestructuur en personele bezetting zijn vanaf 1 augustus 2018 ingericht op basis 

van de kernactiviteiten en het wijkgericht werken. De leiding van SportUtrecht bestaat naast 

de directeur-bestuurder uit vijf managementleden. Vier managers richten zich op de eerder 

genoemde inhoudelijke kernactiviteiten en managen op tactisch en operationeel niveau de 

programma’s en hun medewerkers. De business controller geeft sturing aan de financiële 

processen en de interne bedrijfsvoering. Bij de start van SportUtrecht spreken we nog over 

ongeveer 43 fte. Per ultimo 2018 bestaat de formatie uit totaal 50 fte en 73 medewerkers. Het 

personeelsbestand is vrij gevarieerd van jong-oud, vrouw-man en een mix van culturele 

achtergrond. Daarnaast maakt SportUtrecht per seizoen gebruik van ongeveer 20 stagiaires en 

een veelvoud aan vrijwilligers. We hebben grote waardering voor hun inzet. 
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Per 1 december heeft SportUtrecht de kantoorruimte in stadion Galgenwaard in gebruik 

genomen. Op de locaties van Harten voor Sport en de VSU was de benodigde ruimte niet 

(tijdig) beschikbaar. We zijn blij met deze huurlocatie en bevinden ons nu nog meer in een 

omgeving die sport uitstraalt en waar ook een aantal van onze partners is gehuisvest. Ook 

stimuleert de nieuwe locatie de samenwerking tussen medewerkers die werken aan 

verschillende kernactiviteiten. Daarmee zijn we in staat de stad beter van dienst te zijn.  

 

Toekomst  

Het werkveld van SportUtrecht is voortdurend in beweging en wij willen daar als organisatie op 

anticiperen door de trends en ontwikkelingen te volgen en in te spelen op de behoefte van de 

stad. De ambities als verbinder blijven onverkort van kracht: onze insteek is dat we de onze 

kernactiviteiten gekoppeld aan de trends en ontwikkelingen beter kunnen uitvoeren, kunnen 

versterken en waar zinvol kunnen uitbreiden. Een belangrijke ontwikkeling is het Nationaal 

Sportakkoord dat in 2019 wordt vertaald naar een lokaal akkoord voor de stad Utrecht. 

Daarnaast spelen we met onze programmering in op de komst van de Vuelta naar de stad. 

In dat kader is het verheugend dat SportUtrecht in mei 2019 de Europese aanbesteding voor 

de Fietsstimuleringsprogramma’s heeft gewonnen. Een belangrijk programma dat we al eerder 

in portefeuille hadden maar nu langdurig in de organisatie kan worden ingebed.  

We willen daarnaast de samenwerking met onze partners verder uitbouwen. Ook willen we 

nauw betrokken zijn bij de sport- en beweegvraagstukken rondom de uitbreiding van de stad 

Utrecht. Speciale aandacht geven we aan de gebiedsontwikkelingen Maarschalkerweerd en de 

Merwede-kanaalzone. Met onze kernactiviteit Topsport & Talentontwikkeling richten we onze 

pijlen op de ontwikkeling van twee specifieke topsportgebieden binnen de stad. Verder zijn wij 

voornemens om in het najaar van 2019 een Sportcongres te organiseren.  

 

Wij beseffen ons goed dat we de afgelopen maanden een forse inspanning hebben gevraagd 

van onze medewerkers: een organisatie in opbouw, nieuwe werkverhoudingen, integratie van 

taken en een nieuwe huisvesting trekken een forse wissel op hen. Zij geven vorm aan de 

opbouw van SportUtrecht, moeten soms improviseren en begrijpen dat de basis niet binnen 

enkele maanden op orde is. Het door ontwikkelen van de (interne) organisatie heeft in 2019 

dan ook hoge prioriteit. Projecten die hierbij een belangrijke rol spelen zijn de implementatie 

van ons ERP-systeem en de herijking van het functiehuis. Hiermee maken we een belangrijke 

en noodzakelijke professionaliseringsstap en worden ook de arbeidsomstandigheden 

geoptimaliseerd.  

 

Financiële informatie 

Het samenstellen van de jaarcijfers is dit jaar ingewikkelder dan vorige jaren. Dat heeft te 

maken met het gebroken jaar en het doorschuiven van projecten van Harten voor Sport naar 

SportUtrecht en de transitieafspraken met de Gemeente Utrecht. De cijfers zijn opgebouwd 

met de goedgekeurde cijfers VSU over de periode 1 jan. 2018 t/m 31 jul. 2018 en de realisatie 

SportUtrecht voor de periode 1 aug. 2018 t/m 31 dec. 2018. Deze cijfers zijn samengevoegd.  
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Baten 

Ook in 2018 is er naast de basissubsidie sprake geweest van veel verschillende projecten 

waarmee een totale omzet is gemoeid van € 2.405.015. Hiervan is 1.634.977 euro (70%) aan 

subsidies toe te rekenen aan het meerjarig programma conform de huidige subsidieperiode en 

662.974 euro (29%) aan de uitvoering van aanvullende en overige projecten en overige baten. 

De omzet was daarmee iets hoger dan begroot (€ 2.269.187).  

 

T.o.v. 2017 was de omzet fors hoger maar dit is te verklaren uit het opnemen van diverse 

projecten in de basissubsidie.  

 

Bedrijfslasten  

De personeelskosten vormen het grootste aandeel in de bedrijfslasten, afgerond 65% van de 

totale lasten. De out-of-pocket activiteiten uitgaven bedragen afgerond 21% en de overige 

bedrijfskosten 9% van de totale lasten. Deze kosten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting. De 

bedrijfskosten zijn t.o.v. 2017 fors hoger. Oorzaak hiervan is dat voor het tweede gedeelte van 

2018 ook de huisvestings- en automatiseringskosten van de samengevoegde organisaties 

spelen en we met eenmalige opstartkosten te maken hebben gehad.  

 

Solvabiliteit en liquiditeit 

De solvabiliteit is het vermogen om op langere termijn aan al de verplichtingen te voldoen en 

wordt berekend door het eigen vermogen te delen door de subsidieopbrengsten van Stichting 

SportUtrecht. Het eigen vermogen ligt onder de gebruikelijke norm van 10% in de sector. De 

maximale norm is 15% waarbij de Gemeente bij overschrijding daarvan subsidiegelden kan 

terugvorderen. Op dit moment is het eigen vermogen 7,2% van de totale jaarlijkse activiteiten 

(baten) en bekeken vanuit de samengevoegde gegevens een percentage van 6,5% van de 

reguliere subsidie over geheel 2018. Voor 2019 verwachten we een lichte stijging in de lijn met 

de afspraken die met de Gemeente zijn gemaakt. 

 

De liquiditeitspositie uitgedrukt als current ratio (= vlottende activa + liquide middelen / 

vlottende passiva) ligt op 0,94 terwijl de kritische grens 1 is. Dit betekent dat per balansdatum 

met de aanwezige vorderingen en geldmiddelen de kortlopende schulden niet volledig voldaan 

kunnen worden.  

 

Resultaat 

We sluiten 2018 af met een beperkt negatief resultaat van 12.789 euro. Gezien dat 

SportUtrecht per 1 augustus officieel van start is gegaan kunnen we terugkijken op een 

periode waarin er veel werk is verzet en we tevreden kunnen zijn met het resultaat. 

Vergeleken met de begroting is dit weliswaar een behoorlijk verschil, maar verklaarbaar 

vanwege de overige baten van 92.959 euro en overige lasten van 133.628 euro in het kader 

van de transitieafspraken met de Gemeente Utrecht. Tevens is er sprake geweest van één 

specifiek project waarop in 2018 een fors negatief resultaat van ruim 84.000 euro is 

afgeboekt. 

 

Vermogensbeleid 

Als gevolg van de genoemde afspraken met de Gemeente Utrecht kan het saldo van baten 

voortkomende uit het vermogen van Harten voor Sport en positieve resultaten op afgewikkelde 

projecten minus de lasten van eenmalige transitie-en oprichtingskosten toegerekend worden 

aan de Algemene Reserve van SportUtrecht. Dit is verwerkt via de exploitatierekening in de 

vorm van overige baten en lasten.  
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1.1 Begroting  

 

 2018 2019 

(x 1.000) Begroting Realisatie Begroting 

Baten    

Reguliere subsidie 
             

1.561  
            

1.635  
             

2.809  

Projecten 
                 

708  
               

663  
             

1.185  

Overige inkomsten   
               

107    

 

             
2.269  

            
2.405  

             
3.994  

    

Activiteitenlasten 
                 

442  
               

502  
                 

484  

 

             
1.827  

            
1.903  

             
3.510  

Lasten    

Personeelskosten 
             

1.547  
            

1.569  
             

3.136  

Afschrijvingen MVA 
                   

28  
                  

28  
                   

20  

Overige bedrijfskosten 
                 

202  
               

319  
                 

276  

 

             
1.777  

            
1.916  

             
3.432  

    

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 
                   

50                -13  
                   

78  
 

 

Voor 2019 is een begroting gepresenteerd met een positief resultaat van 78k. De begroting is 

gebaseerd de basissubsidie 2019 en de geprognotiseerde projecten. De praktijk is dat tijdens 

het jaar er sprake is van extra projecten, waarbij er meestal sprake is van een relatief klein 

activiteitenbudget en dat er een accress op de basissubsidie door de Gemeente Utrecht wordt 

verstrekt. Het verschil tussen 2018 en 2019 wordt verklaard dat de begroting in 2018 was 

gebaseerd op de begroting VSU januari t/m juli 2018 plus de begroting SportUtrecht augustus 

t/m december 2018. Anders gezegd in 2018 was er sprake van een niet volledig jaar voor 

SportUtrecht. 
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2 Jaarrekening 
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2.1 Balans  

 

 

 

Stichting SportUtrecht       

       

Balans per 31-12-2018       

       

   
31-12-
2018     

31-12-
2017 

 €  €    €  €  

ACTIVA        

       

Vaste activa        

Materiële vaste activa        

Andere vaste bedrijfsmiddelen  247.125    28.534  

  247.125    28.534 

Vlottende activa       

Vorderingen        

Overige vorderingen  215.208    29.620  
Liquide middelen  973.916    424.143  

  1.189.123    453.763 

       

Totaal   1.436.248    482.297 
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Stichting SportUtrecht       
       

Balans per 31-12-2018       

       

   
31-12-
2018     

31-12-
2017 

 €  €    €  €  

PASSIVA       

       

Eigen vermogen        

Bestemmingsreserve 0    5.211  
Algemene reserve/egalisatiereserve 167.025    174.603  

  167.025    179.814 

       

Kortlopende schulden        

Crediteuren  230.306    56.692  
Belastingen en premies sociale verzekering  117.574    47.218  
Overige schulden  921.345    198.573  

  1.269.224    302.483 

       

Totaal   1.436.248    482.297 
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2.2 Staat van baten en lasten 

 

 

 

  

Stichting SportUtrecht

Staat van baten en lasten 

31-12-2018 Begroting 31-12-2017
€ € € 

Baten 

Reguliere subsidie 1.634.977 1.561.245 794.571

Projecten 662.974 707.942 513.685

Overige inkomsten 107.064 0 57.663

2.405.015 2.269.187 1.365.919

Activiteitslasten 502.237 441.691 325.467

1.902.778 1.827.496 1.040.452

Personeelskosten 1.568.542 1.546.869 906.963

Afschrijvingen materiële vaste activa 28.534 28.534 18.644

Overige bedrijfskosten 318.492 202.278 131.653

1.915.568 1.777.681 1.057.260

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering -12.789 49.815 -16.808

Resultaatbestemming 

Bestemmingsreserve -5.211

Algemene reserve /egalisatiereserve -7.578 49.815 -16.808

-12.789 49.815 -16.808
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2.2.1 Grondslagen voor de waardering activa en passiva 

 

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting SportUtrecht is feitelijk en statutair gevestigd op Herculesplein 209, 3584 AA te 

Utrecht en is ingeschreven onder nummer 40480873.  

 

Per 1 augustus 2018 is de Vereniging Sport Utrecht (VSU) omgevormd van vereniging naar de 

Stichting Sport Utrecht. Tevens is per 1 augustus door de Gemeente Utrecht een meerjarige 

beschikking afgegeven voor de uitvoering van activiteiten die voor 1 augustus waren beschikt 

aan VSU, Stichting Harten voor Sport (HvS) en Stichting Sport & Samenleving Utrecht (SSSU). 

Om dit mogelijk te maken, heeft een transitie van diverse activiteiten van genoemde 

stichtingen naar Stichting Sport Utrecht plaatsgevonden, waardoor er één stedelijke 

sportorganisatie is ontstaan. De financiële gegevens 2018 in de jaarrekening evenals de 

begroting 2018 hebben derhalve betrekking op de activiteiten van de VSU over de periode van 

1 januari 2018 tot en met 31 juli 2018 en de activiteiten van Stichting Sport Utrecht over de 

periode 1 augustus 2018 tot en met 31 december 2018. De financiële gegevens over 2017 

hebben betrekking op VSU. 

 

Algemeen 

De Jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Rjk C1 Kleine organisaties zonder 

winststreven. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden 

plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de 

specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen 

geamortiseerde kostprijs, welke bij benadering gelijk is aan de nominale waarde. 

 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 

worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en 

mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in 

acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

 

De vergelijkende cijfers in de jaarrekening zijn aangepast ten opzichte van de rubricering in de 

jaarrekening over het voorgaande boekjaar. Deze aanpassingen hebben geen invloed op het 

resultaat en de omvang van het eigen vermogen van het betreffende boekjaar. 

 

Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingspijs, verminderd met de 

cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. 

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden 

berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingspijs, rekening houdend met een 

eventuele residuwaarde. Er is afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. De 

afschrijvingspercentages bedragen 20 tot 33% per jaar. 

 

Vorderingen 

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk 

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. De voorzieningen worden bepaald op 

basis van individuele beoordeling van de vordering. 

 

Liquide middelen  

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf 

maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
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Eigen vermogen 

Het algemene vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe 

bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen 

beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht. 

 

Kortlopende schulden  

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 

kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek 

van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 

 

2.2.2 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde 

prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden 

verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. 

Voor de overige gesubsidieerde projecten wordt de all inclusive methode toegepast. Deze 

methode schrijft voor dat alle projectbaten en -lasten via de staat van baten en lasten 

verwerkt worden in plaats van het verwerken van alleen het saldo in het resultaat. 

 

Pensioenen 

SportUtrecht is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds voor de sector Zorg & Welzijn. De 

door het fonds verzorgde pensioenregeling betreft een toegezegde premie. 
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2.3 Toelichting op de balans 

2.3.1 Vaste activa 

 

        
Vaste activa  

       
Materiële vaste activa  

      

       

Andere 

vaste 

bedrijfs-

middelen  

       
€  

        
Stand per 1 januari 2018 

      
Aanschaffingswaarde  

     
180.908 

Cumulatieve afschrijvingen  
    

-152.374 

        
Boekwaarde per 1 januari 2018 

    
28.534 

        
Mutaties  

       
Afschrijvingen tm 31-7-2018 

    
-10.388 

Investeringen tm 31-7-2018 
    

0 

Afschrijvingen van 1 augustus tm 31-12-2018 
   

-18.146 

Investeringen van 1 augustus tm tm 31-12-2018 
  

247.125 

        
Saldo mutaties  

     
218.591 

        

        

        
Boekwaarde per 31-12-2018 

    
247.125 

        

        
Afschrijvingstermijnen  

     
3-5 jaar 
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2.3.2 Vlottende activa  

 

 

Vlottende activa          

Vorderingen          

          

       

31-12-
2018  

31-12-
2017 

Overige vorderingen      €   €  

          

          

Nog te ontvangen subsidie HvS    50.821  0 

RC Harten voor Sport     34.442  0 

RC Gemeente Utrecht (ivb overdracht vermogen)   92.949  0 

NOC*NSF       15.186  14.008 

Vooruitbetaalde subsidie via HvS     9.583  0 

Vooruitbetaalde kosten      12.227  0 

Dienst Maatschappelijke ontwikkeling    0  750 

Nog te ontvangen Interest     0  224 

Nog te factureren contributie 2017    0  13.000 

Medicort       0  605 

Verenigingen      0  1.043 

Diversen        0  2.190 

Voorziening debiteuren      0  -2.200 

       215.208  29.620 

 

 

 
2.3.3 Liquide middelen 

 

Liquide middelen          

          

Rabobank, rekeningcourant     614.129  28.322 

Rabobank, depot      150.000  212.867 

ING rekeningcourant     7.379  7.382 

ING rentemeerrekening     175.772  175.572 

Bankgarantie      26.636   0 

       973.916  424.143 

          
 

 

Onder de liquide middelen is een bankgarantie van € 26.636 opgenomen, welke niet vrij 

opneembaar is. 
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2.3.4 Eigen vermogen 

 

 

 
 
 
De bestemmingsreserve die in 2016 is gevormd voor mogelijke transitievergoedingen aan medewerkers is 
in 2018 vrijgevallen daar er bij de transitie per 1 augustus geen sprake was van boventallige medewerkers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Stichting SportUtrecht

Toelichting op de balans

Eigen vermogen 

Bestemmings-

reserve

Algemene reserve/ 

egalisatiereserve Totaal 
€ € € 

Stand per 1 januari 2018 5.211 174.603 179.814

Resultaatbestemming 1-1-2018 tm 31-7-2018 0 18.852 18.852

Stand per 31 juli 2018 5.211 193.455 198.666

Resultaatbestemming 1-8-2018 tm 31-12-2018 -5.211 -26.430 -31.641

Stand per 31 december 2018 0 167.025 167.025
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2.3.5 Kortlopende schulden 

 

 

         

Kortlopende schulden    

31-12-
2018  

31-12-
2017 

      €   €  

         

Crediteuren         

         

Crediteuren      230.306  56.692 

         

Belastingen en premies sociale verzekeringen      

         

Loonheffing      77.721  25.817 

BTW      10.542  9.945 

Pensioenen      29.311  11.456 

      117.574  47.218 

         

Overige schulden         

         

Reservering vakantiegeld     88.345  29.226 

Reservering vakantiedagen     41.333  0 

Netto salarissen      4.833  0 

Nog te betalen kosten     84.080  19.990 

Vooruitontvangen bijdragen overige    35.000  45.000 

Nog te besteden subsidie en bijdrage  667.754  104.357 

      921.345  198.573 
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2.3.6 Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen 

 

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Er is een huurovereenkomst gesloten met Galgenwaard Onroerend Goed B.V. inzake de 

kantoorruimtes aan de Herculesplein 207a en 209. Deze overeenkomst is gesloten voor een 

periode van 10 jaar en loopt tot en met 31 oktober 2028. De huur bedraagt per 1 januari 2019 

circa € 78.705 per jaar. 
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2.4 Toelichting op de staat van baten en lasten 

  31 dec 2018 Begroting 31 dec 2017 

Reguliere subsidie  € € € 

     

Sport, bewegen en verenigingsondersteuning  1.124.685 1.137.773 0 

Belangenbehartiging, breedtesport, topsport  510.292 423.472 794.571 

subtotaal  1.634.977 1.561.245 794.571 

Projecten  662.974 707.942 513.685 

Overige inkomsten  107.064  57.663 

Totaal  2.405.015 2.269.187 1.365.919 

 

 

2.5 Toelichting op het verschil tussen begroting en realisatie. 

Bij de reguliere subsidie is het verschil te verklaren vanwege het feit dat verschillende 

projecten -waar voorheen aparte beschikkingen werden afgegeven- vanaf augustus 2018 

zijn opgenomen in de reguliere subsidie. Hierbij geldt ook nog de overdracht van gelden van 

HvS.  

Voor de projecten zijn we bij opstellen van de begroting medio september 2018 uitgegaan 

van de subsidieaanvragen en subsidiebeschikkingen die toen bekend waren. In de loop van 

2018 zijn er nieuwe projecten bijgekomen c.q. zijn er aanvullingen op bestaande projecten. 

 

Bij de overige inkomsten zijn de gelden van doorlopende projecten en het resultaat van 

afgeronde projecten van HvS, verantwoord conform de afspraken met de Gemeente 

Utrecht. 

 

Over de stand van zaken en afwikkeling van een project wordt aan de Gemeente Utrecht 

gerapporteerd. In die rapportages zijn ook waar relevant toelichtingen gegeven over 

afwijkingen. In het algemeen geldt dat als er in totaal meer dan 10% afwijking is, er een 

toelichting op projectniveau in de jaarrekening wordt opgenomen. Deze situatie is niet van 

toepassing.  
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31-12-
2018   Begroting   

31-12-
2017 

    €    €    €  

Activiteitslasten           

    502.237   441.691   325.467 

    502.237   441.691   325.467 
           

Personeelskosten           

Lonen en salarissen   1.274.148   1.202.783   657.794 

Sociale lasten    212.173   182.269   108.810 

Pensioenlasten    74.598   80.234   74.817 

Overige personeelskosten   71.194   81.583   65.542 

Doorbelasting direct transitie   -63.572   0   0 

    1.568.542   1.546.869   906.963 

           

Lonen en salarissen          

Bruto Salarissen   1.080.305   1.129.970   647.555 

Mutatie reservering vakantiegeld 81.862   22.813   0 

Mutatie reservering vakantiedagen 16.380   0   0 

Inhuur derden    77.871   50.000   0 

Uitkering UWV   -9.918   0   0 

Onbelaste toeslagen  27.646   0   10.239 

    1.274.148   1.202.783   657.794 

           

Sociale lasten           

Sociale Lasten   199.337   182.269   108.810 

Sociale lasten op vakantiegeld en dagen 12.836   0   0 

    212.173   182.269   108.810 

           

Pensioenlasten           

Pensioenlasten   74.598   80.234   74.817 

    74.598   80.234   74.817 

           

Overige personeelskosten          

Reiskostenvergoeding  24.619   23.795   17.841 

Onkostenvergoeding   1.404   540   0 

Opleidingskosten    5.045   12.167   8.447 

Begeleiding ziekteverzuim  12.217   5.868   4.171 

Overige personeelskosten  27.910   39.213   35.083 

    71.194   81.583   65.542 

           
 

Gedurende het jaar waren er, gemiddeld, 34,4 fte (2017 19,5 fte) in dienst bij SportUtrecht. 
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31-12-2018 Begroting 31-12-2017

€ € € 

Afschrijvingen materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen 28.534 28.534 18.644

28.534 28.534 18.644

Overige bedrijfskosten 

Huisvestingskosten 103.044 112.170 63.256

Kantoorkosten 40.445 46.060 38.432

Algemene kosten 40.846 44.048 29.965

Overige lasten 134.158 0 0

318.492 202.278 131.653

Huisvestingskosten 

Huur en servicekosten kantoren 90.274 99.580 57.713

Onderhoud gebouwen 6.250 5.671 1.790

Schoonmaakkosten 6.520 6.919 3.753

103.044 112.170 63.256

Kantoorkosten 

Kantoorbenodigdheden 4.881 4.125 1.367

Telefoon-en faxkosten 19.144 23.762 17.130

Automatiseringskosten 5.366 7.308 1.683

Overige kantoorkosten 11.053 10.865 18.252

40.445 46.060 38.432

Algemene kosten 

Kosten salarisadministratie 6.389 7.083 3.485

Advieskosten 127 2.000 484

Bankkosten 936 533 150

Accountantskosten 22.426 13.514 16.101

Overige algemene kosten 10.968 20.918 9.745

40.846 44.048 29.965

Overige lasten 

Transitieuitgaven VSU/HvS/SSU 133.628 0 0

133.628 0 0



  

Financieel Jaarverslag 2018                                                                                        SU        21 

 

2.6 WNT-verantwoording 2018 SportUtrecht 

 

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE 

Raad van Toezicht SportUtrecht  Vanaf 1 augustus 2018 

mw. G.A.  Oskam  Voorzitter (tot 1-1-19) 

mw. K. Bouazani Voorzitter (vanaf 1-1-19) 

mw. M.W.A. ter Haar lid 

dhr. M. Dahmane  lid 

    

Bestuur  
Vereniging Sport Utrecht 

 Tot en met 31 juli 2018 

J.H. Boessemkool Voorzitter  

M. Dahmane  Penningmeester 

N. Wijnen  Secretaris  

A.Otten  lid   
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3 Overige gegevens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan de Raad van Toezicht van Stichting Sport Utrecht 

 

Ons oordeel 

De samengevatte jaarrekening 2018 (hierna ‘de samengevatte jaarrekening’) van Stichting Sport Utrecht te 

Utrecht is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2018 van Stichting Sport Utrecht.  

 

Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte jaarrekening in alle van materieel zijnde aspecten 

consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2018 van Stichting Sport Utrecht op basis van de 

grondslagen zoals beschreven in de toelichting van de gecontroleerde jaarrekening. 

 

De samengevatte jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2018; 

2. de staat van baten en lasten over 2018; 

3. de grondslagen van waardering en resultaatbepaling; 

4. de toelichting op de balans; 

5. de toelichting op de staat van baten en lasten.  

 

Samengevatte jaarrekening 

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Richtlijn voor de 

jaarverslaggeving C1 “Kleine organisaties zonder winststreven”. Het kennisnemen van de samengevatte 

jaarrekening en onze verklaring daarbij kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de 

gecontroleerde jaarrekening van Stichting Sport Utrecht en onze controleverklaring daarbij.  

 

De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij 

Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2018 van Stichting 

Sport Utrecht in onze controleverklaring van 27 juni 2019. 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de samengevatte jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening op basis van de 

grondslagen zoals beschreven in de toelichting van de gecontroleerde jaarrekening.  

 

Onze verantwoordelijkheden 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte jaarrekening in alle van 

materieel belang zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening op basis van onze 

werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 

Standaard 810 ‘Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten’. 
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Nieuwegein, 29 oktober 2019  

HLB Blömer accountants en adviseurs B.V.  

 

 

Drs. J.N. Witteveen RA 
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