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1 Bestuursverslag SportUtrecht 

 

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. Op basis van haar 

subsidieaanvraag verwoord in de drieluik ‘Utrechts Sportgeluk’ is tussen gemeente Utrecht en 

SportUtrecht een subsidierelatie tot en met 2024 ontstaan.   

 

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 en de Utrechtse sportaanbieders 

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 thema’s die de hele stad raakt. 

Wij doen dat vanuit de kernactiviteiten Sportclubadvies, Sportstimulering, Topsport & 

Talentontwikkeling, Sportpromotie en Belangenbehartiging.  

 

Bestuurlijk  

De stichting kent een directeur-bestuurder, zijnde Ronald Hennekes, met een Raad van 

Toezicht in een toezichthoudende rol, die in de opbouw van de nieuwe organisatie zeker ook 

een klankbordrol heeft vervuld.  

 

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat per 31 december 2019 uit de volgende personen: mw. G. 

Oskam als voorzitter, mw. G. Bouazani (voorzitter), mw. G. Oskam, mw. M. ter Haar, dhr. A. 

van Hoepen en dhr. M. Dahmane, dhr. G. Pot en dhr. E. Thijssen 

 

Voorts kent SportUtrecht een Vergadering van Aangeslotenen (VvA). De VvA komt minimaal 

één keer per jaar bij elkaar en heeft tot doel om kennis te nemen van het beleid en de 

activiteiten van de organisatie en om onderwerpen die voor de Utrechtse sport van belang zijn 

aan te dragen, te bespreken en daar waar relevant direct of via de RvT te agenderen bij de 

bestuurder.  In 2019 hebben het bureau en de RvT gewerkt aan verbeteren van de invulling 

van de VvA en de relatie tussen VvA en RVT en bureau. Op 25 november heeft een speciale 

VvA bijeenkomst plaatsgevonden. 

 

SportUtrecht kent tevens ambassadeurs, die door de RvT worden benoemd. RvT en de 

directeur-bestuurder hebben in 2019 gewerkt aan de relatie met en de inhoud van het werk 

van de ambassadeurs. Dit proces loopt door in 2020.  

 

Organisatie en huisvesting  

SportUtrecht kent een organisatiestructuur die ingericht naar haar kernactiviteiten en het 

wijkgericht werken. De leiding van SportUtrecht bestaat naast de directeur-bestuurder uit vijf 

managementleden. Vier managers richten zich op de genoemde kernactiviteiten en het 

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

de financiële processen en de interne bedrijfsvoering.  
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Vanwege de sterke groei van de taken en de organisatie, is het management in 2019 gestart 

met een zogeheten management-ontwikkeltraject, gericht op het optimaliseren van de 

management- en organisatiestructuur. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de organisatie de 

medewerkers optimaal ondersteunt in het uitvoeren van hun werkzaamheden, maar ook 

wendbaar is ingericht om goed te kunnen anticiperen op en richting te geven aan belangrijke 

ontwikkelingen in ons werkveld. Voorts is onder leiding van de bestuurder een begin gemaakt 

met het evalueren en uitwerken van alternatieven voor het huidige bestuursmodel. Beide 

onderwerpen krijgen in de eerste helft van 2020 hun beslag. Eind 2019 kent SportUtrecht een 

formatie van 65 fte en 90 medewerkers. Dit is een groei van ongeveer 25% ten opzichte van 

2018 en is mede het gevolg van nieuwe projecten en de uitbreiding van de 

buurtsportcoachregeling. Het personeelsbestand is vrij gevarieerd in leeftijd, vrouw-man en 

culturele achtergrond. Daarnaast maakt SportUtrecht per seizoen gebruik van ongeveer 20 

stagiaires en een veelvoud aan vrijwilligers. We hebben grote waardering voor hun inzet.  

 

De sterke groei van SportUtrecht heeft ook consequenties voor de overhead en de ict-

inrichting. De overhead is in 2019 in absolute zin gegroeid met een HR-adviseur en een Office 

Manager. Beide functies voorzien in een duidelijke behoefte. Daarnaast zijn de bestaande ict 

systemen onder de loep genomen en is een start gemaakt met de uitbouw en verbetering 

daarvan, om zo de dienstverlening te optimaliseren en ook volledig te kunnen voldoen aan de 

aangescherpte privacy-wetgeving. 

 

SportUtrecht is gevestigd in een kantorencomplex van stadion Galgenwaard. Op deze locatie 

werken vooral medewerkers met een stedelijke taak. Veel medewerkers met een wijkgerichte 

opdracht hebben hun standplaats in de wijken waar zij actief zijn (bij scholen, sportaanbieders 

en buurthuizen). 

 

Ontwikkeling van het werkveld en de activiteiten, perspectief 2020 

Het werkveld van SportUtrecht is voortdurend in beweging en wij zien het als onze opdracht te 

anticiperen op belangrijke ontwikkelingen en trends en veranderende behoeften van de stad op 

het gebied van sporten en bewegen. 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 de totstandkoming en uitvoering van het Utrechtse 

Sportakkoord, voortgekomen uit het Nationaal Sportakkoord. SportUtrecht heeft in 2019 een 

grote bijdrage aan dat akkoord geleverd en is ook met haar kernactiviteiten volop betrokken 

bij de uitvoering daarvan.  

 

Daarnaast zijn we afgelopen jaar gestart met een fors activatieprogramma gekoppeld aan de 

komst van de Vuelta naar de stad en de regio. 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 waren en zijn 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.  
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Wij beseffen ons goed dat we ook in 2019 een forse inspanning hebben gevraagd van onze 

medewerkers: een organisatie nog volop in opbouw en nieuwe werkzaamheden trekken een 

forse wissel op hen. In 2019 had het door ontwikkelen van de (interne) organisatie hoge 

prioriteit en we menen dat dit zijn vruchten heeft afgeworpen: de implementatie van ons ERP-

systeem en de herijking van het functiehuis zijn voltooid en we hebben onze overhead en 

interne organisatie kunnen versterken. Hiermee hebben we een belangrijke en noodzakelijke 

professionaliseringsstap gemaakt. Daarnaast zijn de arbeidsomstandigheden geoptimaliseerd.  

Dat heeft zich vertaald in rust in de organisatie. 

 

Daarmee leken de bakens voor 2020 gezet; we zijn het jaar met veel energie begonnen. 

Inmiddels is ons dagelijkse werkende en privéleven ingrijpend veranderd door de Corona-

crisis. We trachten ons hierin zo goed mogelijk te manifesteren en besteden veel van onze 

energie aan het ondersteunen van sportaanbieders en inwoners. Hoewel er nauwelijks sprake 

is van mindere inzet van medewerkers, vrezen we dat deze crisis ook gevolgen voor onze 

(financiële) organisatie gaat hebben. We spannen ons tot het uiterste in deze consequenties 

zoveel mogelijk te beperken en doen dit in nauw overleg met onze subsidieverstrekker en onze 

partners/werkrelaties. We achten op dit moment dat er geen impact is op continuïteit van 

SportUtrecht. 

 

Financiële informatie  

Het opbouwen van een nieuwe organisatie brengt veel kosten met zich mee.  Dat vinden we 

terug in enerzijds de bedrijfskosten maar ook in de activering van een deel van de kosten en 

investeringen. Dit is ingegeven door de afspraken die we gemaakt hebben met de Gemeente 

Utrecht. De realisatie 2019 vertoont daarmee een afwijking met de begroting, aangezien we 

ervan uit waren gegaan dat een deel van deze kosten door de Gemeente Utrecht vergoed 

zouden worden. De Gemeente is SportUtrecht enigszins tegemoetgekomen met een eenmalige 

vermogensversterking in 2019. 

 

Baten  

In 2019 is de basissubsidie met € 447.000 uitgebreid met het beschikbaar stellen van 

middelen uit de extra regeling Buurtsportcoaches. Tevens is het Fietsmeesters-programma 

voortgezet en is er een kleine stijging van additionele projecten geweest. De totale omzet 

komt hiermee uit op € 4.277.793. Hierin zijn incidentele baten opgenomen van € 104.332. Het 

betreft dan onder meer de eerdergenoemde vermogensversterking van de Gemeente Utrecht 

(20k), de vrijval van een reserve (35k), correcties uit 2018 (12k), extra verrichtte 

werkzaamheden aan derden (27k) en de deelnemersbijdragen (10k). De omzet is t.o.v. 2018 

moeilijk te vergelijken omdat de omzet van Harten van Sport niet in de cijfers van 2018 zitten. 

Een vergelijk met de begroting toont een bijna 9 % hogere omzet. 

 

Bedrijfslasten   

De personeelskosten vormen het grootste aandeel in de bedrijfslasten, afgerond 77% van de 

omzet. De out-of-pocket uitgaven (activiteitenkosten) bedragen afgerond 13%. De 

bedrijfskosten kennen een stijging van 7% t.o.v. de begroting. Deze stijging houdt verband 

met de stijging van de inkomsten. 

De toename van de overige bedrijfskosten hebben vooral betrekking op de implementatie en 

inrichting van ons ERP-systeem. De definitieve transitieafspraken met de Gemeente Utrecht 

maakt dat we meer kosten hebben geactiveerd en daardoor zijn ook de afschrijvingen fors 

toegenomen.  
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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 

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 4,6 % van de totale jaarlijkse 

activiteiten (baten) en bekeken vanuit de samengevoegde gegevens een percentage van 6,0 

% van de reguliere subsidie over geheel 2019. Voor 2020 streven we naar 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 0,97 (was 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. De liquiditeit wordt continue gemonitord om niet voor een 

ongewenste situatie te komen. 

 

Resultaat  

We sluiten 2019 af met een klein resultaat van 41.147 euro. Dit resultaat is met inbegrip van 

de extra vermogensversterking van de Gemeente. Gezien de opbouwfase in 2019 van 

SportUtrecht, kijken we terug op een periode waarin er veel werk is verzet en noodzakelijke 

kosten werden gemaakt. Om die redenen zijn we tevreden met het resultaat. Voor 2020 

betekent dit wel dat SportUtrecht zal sturen op beperking van incidentele lasten en 

continuering van de baten. Op basis van een meerjarenraming zal dan ook worden gestreefd 

naar een gezonde financiële basis voor de langere termijn. 
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1.1 Begroting  

 

 

 2019 2020 

(x 1.000) Begroting Realisatie Begroting 

Baten    
Reguliere subsidie 3.256 3.261 3.240 

Projecten 774 912 1.188 

Overige inkomsten   104 15 

 4.030 4.278 4.443 

    

Activiteitenlasten 518 567 690 

 3.512 3.711 3.753 

Lasten    
Personeelskosten 3.136 3.282 3.294 

Afschrijvingen MVA 20 71 70 

Overige bedrijfskosten 276 316 364 

 3.432 3.669 3.728 

    

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 80 41 25 

 

 

Het jaar 2019 is voor SportUtrecht het eerste jaar met een volledig eigen begroting en 

realisatie. De begroting 2019 is gebaseerd om de relatieve korte periode dat SportUtrecht in 

2018 heeft geopereerd als nieuwe organisatie. Daarnaast hebben we niet eerder dan begin 

2019 definitieve afspraken met de Gemeente kunnen maken over de transitiekosten die 

SportUtrecht heeft gemaakt. Deze afspraken zijn anders uitgevallen dan in de begroting 2019 

geprognotiseerd. Dit zien we dan terug in de stijging van de afschrijvingen MVA en de overige 

bedrijfskosten. Ten aanzien van 2019 hebben we het project Buurtsportcoach brede regeling 

een overheveling gemaakt van projecten naar reguliere subsidie. De hogere Overige inkomsten 

wordt verklaard door eenmalig vrijval van projectgelden en de overdracht van het restant 

vermogen van Harten van Sport en de stichting Sport en Samenleving Utrecht. Dit vermogen 

is middels beschikkingen van de Gemeente Utrecht bekrachtigd. 
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2 Jaarrekening 
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2.1 Balans  

 

 

Stichting SportUtrecht      

      

Balans per 31-12-2019      

      

   31-12-2019    31-12-2018 

 €  €   €  €  

ACTIVA       

      

Vaste activa       

Materiële vaste activa       

Andere vaste bedrijfsmiddelen  213.515   247.125  

  213.515   247.125 

Vlottende activa      

Debiteuren  224.772   0  
Overige vorderingen  98.062   215.208  
Liquide middelen  361.237   973.916  

  684.071   1.189.124 

      

Totaal   897.586   1.436.249 
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Stichting SportUtrecht      

      

Balans per 31-12-2019      

      

   31-12-2019    31-12-2018 

 €  €   €  €  

PASSIVA      

      

Eigen vermogen       

Bestemmingsreserve 0   0  
Algemene reserve/egalisatiereserve 208.172   167.025  

  208.172   167.025 

      

Kortlopende schulden       

Crediteuren  80.168   230.306  
Belastingen en premies sociale verzekering  251.200   117.574  
Overige schulden  358.046   921.345  

  689.414   1.269.224 

      

Totaal   897.586   1.436.249 
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2.2 Staat van baten en lasten 

 

 

Stichting SportUtrecht      
      

Staat van baten en lasten per 31-12-2019     

      

 

31-12-
2019  Begroting  

31-12-
2018 

 €   €   €  

      

Baten       

Reguliere subsidie 3.261.350  3.256.350  1.634.977 

Projecten  912.111  774.106  662.974 

Overige inkomsten 104.332  0  107.064 

 4.277.793  4.030.456  2.405.015 

      

Activiteitslasten  567.288  518.049  502.237 

      

 3.710.505  3.512.407  1.902.778 

      

Personeelskosten  3.282.161  3.136.201  1.568.542 

Afschrijvingen materiële vaste activa 70.869  19.705  28.534 

Overige bedrijfskosten  316.328  276.035  318.492 

 3.669.358  3.431.941  1.915.568 

      

Resultaat  41.147  80.467  -12.789 

      

      

Resultaatbestemming       

      

Bestemmingsreserve 0  0  -5.211 

Algemene reserve/egalisatiereserve  41.147  80.467  -7.578 

 41.147  80.467  -12.789 
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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.  

 

Algemeen 

De Jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de 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. 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Financieel Jaarverslag 2019                       Stichting SportUtrecht  14 

2.3 Toelichting op de balans 

2.3.1 Vaste activa 

 

Vaste activa         

Materiële vaste activa        

       

Andere 
vaste 
bedrijfs-
middelen  

       €  

        

Stand per 1 januari 2019       

Aanschaffingswaarde       247.125 

Cumulatieve afschrijvingen      0 

        

Boekwaarde per 1 januari 2019     247.125 

        

Mutaties         

Afschrijvingen tm 31-12-2019     70.869 

Investeringen tm 31-12-2019     37.259 

        

Saldo mutaties       -33.610 

        

        

        

Boekwaarde per 31-12-2019     213.515 

        

        

Afschrijvingstermijnen       3-5 jaar 
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2.3.2 Vlottende activa  

 

 

Vlottende activa/ 
        

Vorderingen       31-12-2019  31-12-2018 

       €   €  

          

Debiteuren          

          

Debiteuren       224.772  0 

          

Overige vorderingen         

          

Nog te ontvangen subsidie HvS    0  50.821 

RC Harten voor Sport     0  34.442 

RC Gemeente Utrecht (ivb overdracht vermogen)  88.376  92.949 

NOC*NSF       0  15.186 

Vooruitbetaalde subsidie via HvS     0  9.583 

Vooruitbetaalde kosten      4.705  12.227 

Voorschot personeel      460  0 

Overige vorderingen      4.521  0 

       98.062  215.208 

 

De rekening courant met de Gemeente Utrecht betreft de beschikking die begin 2020 is afgegeven inzake 
de overdracht van het vermogen van Harten voor Sport. De debiteuren betreffen facturen die verstuurd 
zijn ten behoeve van diverse projecten. 

 
2.3.3 Liquide middelen 

 

 

Liquide middelen          

          

Rabobank, rekeningcourant     184.138  614.129 

Rabobank, depot      150.000  150.000 

ING rekeningcourant     0  7.379 

ING rentemeerrekening     0  175.772 

Bankgarantie      26.636  26.636 

Kas       463  0 

       361.237  973.916 

 

 

De ING rekeningen zijn in kader van een effectief beheer Liquiditeiten in de loop van 2019 

opgeheven. 

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 

 

 
 
 

Eigen vermogen           

           

      

Bestemmings
-reserve  

Algemene reserve 
/egalisatiereserve   Totaal  

      €   €   €  

           

Stand per 1 januari 2019    0  167.025  167.025 

Resultaatbestemming 2019    0  41.147  41.147 

Stand per 31-12-2019    0  208.172  208.172 
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2.3.5 Kortlopende schulden 

 

 

 

         

Kortlopende schulden    31-12-2019  31-12-2018 

      €   €  

         

Crediteuren         

         

Crediteuren      80.168  230.306 

         

Belastingen en premies sociale verzekeringen      

         

Loonheffing      159.356  77.721 

BTW      33.612  10.542 

Pensioenen      57.270  29.311 

PAWW      962  0 

      251.200  117.574 

         

Overige schulden         

         

Reservering vakantiegeld     114.407  88.345 

Reservering vakantiedagen     70.784  41.333 

Netto salarissen      0  4.833 

Nog te betalen kosten     78.553  84.080 

Vooruit ontvangen bijdragen overige    0  35.000 

Nog te ontvangen/te besteden subsidie en bijdrage  94.302  667.754 

      358.046  921.345 
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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 2020 

circa € 80.000 per jaar. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Door de Corona-crisis vindt er impact plaats op de bedrijfsvoering, we achten op dit moment 

dat er geen impact op de continuïteit van SportUtrecht.  We anticiperen waar mogelijk op een 

afname van de inkomsten en daaraan gerelateerde lasten.  
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2.4 Toelichting op de staat van baten en lasten 

 

   

31-12-
2019  Begroting 

31-12-
2018 

   €   €   €  

        

Reguliere subsidie        

        

Sport, bewegen en verenigingsondersteuning (5205268) 2.814.350  2.809.350  1.124.685 
Belangenbehartiging, breedtesport, topsport exploitatie 
(4927270) 0  0  510.292 

Buurtsportcoach extra middelen   (5768246) 447.000  447.000  0 

   3.261.350  3.256.350  1.634.977 

        

        

Projecten    912.111  774.106  662.974 

Collectieve zonne-energie (4620518)  0  0  12.745 

Ver.begeleleider maatschappelijk Elinkwijk (4792366) 1.672  0  8.728 

SV Vechtzoom (4274625)   0  0  30.000 

Vechtzoom (4040430)   0  0  6.333 

MFA (4927394)   0  0  21.500 

Toekomst voetbal 2(030) (4927635)  257  0  4.828 

Jeugdsport en ver ondersteuning (4933769) 0  0  20.000 

Attributenfonds uitvoering (5073340)  0  0  21.000 

Attributenfonds 2017/2018 (4775388)  12.728  0  9.558 

Attributenfonds 2018 (559726)   0  0  81.635 

Attributenfonds 2019 (5893965)   90.638  0  0 

Attributenfonds 2019 (6289009)   30.000  0  0 

UF Vluchtelingen (UF Vluchtelingen)  0  0  17.502 

UF Vluchtelingen (5859884)   16.950  0  0 

Streetsports Vleuten de Meern (5710686)  0  0  23.368 

Buurtsportcoach (5710353)   0  0  25.040 

Klijnsmagelden  (5489134)   57.210  0  42.790 

Klijnsmagelden  (6018940)   42.336  0  0 

Beweegmaatjes (5511656)   0  0  20.790 

Beweegmaatjes (5679486)   60.000  0   

Vitaliteit en Fitgaaf  (5408458)   0  0  40.260 

Vitaliteit en Fitgaaf  (5951016)   86.526  0  0 

UF Scholen en wijkprogramma (5800060122/1) 52.932    38.752 

UF Scholen en wijkprogramma 2019 1e helft  60.771  0  0 

UF Scholen en wijkprogramma 2019 2e helft  138.475  0  0 

BSC streetsports (580060993/1)   0  0  7.260 

UF Verkeesexamen (5648066)   6.300  0  3.675 

UF provincie (4100017985)   70.651  0  20.480 

St. Nieuw welgelegen    9.405  0  11.380 

Bedrijfsleven    2.000  0  7.444 

VSU Energie ( 5800051514/1)   0  0  18.150 
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VSU Energie    15.000  0  0 

Regionale verbinder    4.000  0  5.500 

Noc Nsf Talentontwikkelingen    42.798  0  60.217 

Noc Nsf Detachering    0  0  53.149 

Clubkader coach    26.070  0  0 

Sportakkoord (5860675957/1)   6.000  0  0 

Buurtsportcoach streetsport LR (7144149)  8.170  0  0 

Buurtsportcoach streetsport LR (5852211)  4.620  0  0 

Utrecht Natuurlijk   3.000  0  0 

Avonturenclub    1.390  0  0 

Vuelta   20.785  0  0 

Sport Energie NW en IJSSEL   11.000  0  0 

W-Euro (3937401)   0  0  14.521 

Beweegmaatjes  via HvS   0  0  2.970 

Workshops, Training div   0  0  4.377 

PVDV   0  0  1.500 

Walking Footbal (4860716)   0  0  10.000 

Overige inkomsten    30.427  0  0 

Overige inkomsten/subsidies Breedtesport 0  0  6.879 

Overige inkomsten/subsidies Topsport  0  0  10.643 

        

   912.111  774.106  662.974 

        

        

Overige inkomsten         

        

Deelnemersbijdrage/overige inkomsten   104.332  0  107.064 

        

   104.332  0  107.064 

 

 

Toelichting op het verschil tussen begroting en realisatie. 

Het projectenoverzicht geeft een divers beeld t.o.v. 2018. Diverse projecten zijn inmiddels 

opgenomen in de reguliere subsidie. Echter ook in 2019 is gebleken dat er nieuwe projecten 

zijn bijgekomen die gezorgd hebben voor de sterkte groei bij SportUtrecht.  

 

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

de overdracht van vermogen Stichting Sport en Samenleven Utrecht, en van het resterend 

vermogen van Harten van Sport, conform de afspraken die daar over met de Gemeente 

Utrecht zijn gemaakt.  

 

Over de stand van zaken en afwikkeling van een project wordt –specifiek per project- aan de 

Gemeente Utrecht gerapporteerd. In die rapportages zijn ook waar relevant toelichtingen 

gegeven over afwijkingen.  
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31-12-
2019  Begroting  

31-12-
2018 

    €   €   €  

Activiteitenlasten         

Activiteitenlasten    567.288  518.049  502.237 

         

    567.288  518.049  502.237 

         

Personeelskosten         

Lonen en salarissen   2.553.323  2.561.898  1.274.148 

Sociale lasten    386.946  312.000  212.173 

Pensioenlasten    169.367  156.000  74.598 

Overige personeelskosten   160.092  106.303  71.194 

Raad van toezicht    12.433  8.000  0 

Doorbelasting direct transitie   0  0  -63.572 

    3.282.161  3.136.201  1.568.542 

         

Lonen en salarissen        

Bruto Salarissen   2.101.376  2.411.178  1.080.305 

Stagevergoeding    12.106  25.920  0 

Mutatie reservering vakantiegeld 160.098  0  81.862 

Mutatie reservering vakantiedagen 29.548  0  16.380 

Inhuur derden    308.257  124.800  77.871 

Uitkering UWV   -80.786  0  -9.918 

Onbelaste toeslagen  22.724  0  27.646 

    2.553.323  2.561.898  1.274.148 

         

Sociale lasten         

Sociale Lasten   386.946  312.000  199.337 

Sociale lasten op vakantiegeld en dagen 0  0  12.836 

    386.946  312.000  212.173 

         

Pensioenlasten         

Pensioenlasten   169.367  156.000  74.598 

    169.367  156.000  74.598 

         

Overige personeelskosten        

Reiskostenvergoeding  43.549  33.108  24.619 

Onkostenvergoeding   0  6.480  1.404 

Opleidingskosten    29.215  30.000  5.045 

Verzekeringen verzuim   35.623  0  0 

Ondernemingsraad   2.275  0  0 

Begeleiding ziekteverzuim  8.205  9.000  12.217 

Overige personeelskosten  41.225  27.715  27.910 

    160.092  106.303  71.195 
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Gedurende het jaar waren er, gemiddeld, 57,4 fte (2018 34,4 fte) in dienst bij SportUtrecht. 

 

 

    

31-12-
2019  Begroting   

31-12-
2018 

    €  €    €  

          

Afschrijvingen materiële vaste activa       

Andere vaste bedrijfsmiddelen  70.869  19.705   28.534 

    70.869  19.705   28.534 

          

          

Overige bedrijfskosten         

          

Huisvestingskosten    122.103  134.195   103.044 

Kantoorkosten    150.076  89.876   40.445 

Algemene kosten    44.149  51.964   40.846 

Overige lasten    0  0   134.158 

    316.328  276.035   318.492 

          

Huisvestingskosten          

Huur en servicekosten kantoren  102.148  109.375   90.274 

Onderhoud gebouwen   9.233  5.000   6.250 

Schoonmaakkosten    7.445  7.200   6.520 

Overige huisvestingskosten   3.277  12.620   0 

    122.103  134.195   103.044 

          

Kantoorkosten          

Kantoorbenodigdheden   7.435  7.500   4.881 

Telefoon-en faxkosten   11.959  21.028   19.144 

Automatiseringskosten   107.937  37.848   5.366 

Overige kantoorkosten   22.745  23.500   11.053 

    150.076  89.876   40.445 

          

          

Algemene kosten          

Kosten salarisadministratie  0  2.541   6.389 

Advieskosten    3.899  5.000   127 

Bankkosten    1.221  800   936 

Accountantskosten    29.495  23.123   22.426 

Overige algemene kosten   9.534  20.500   10.968 

    44.149  51.964   40.846 

          

Algemene kosten           

Transitieuitgaven VSU/HvS/SSU 0  0   133.628 

          

    0  0   133.628 
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De afschrijving vaste bedrijfsmiddelen betreffen de inrichting van het kantoor Galgenwaard. De 

post automatiseringskosten bestaat voor een groot deel uit de implementatie van een nieuw 

automatiseringssysteem voor de personeelsadministratie, de projectadministratie, het 

relatiesysteem en de financiële administratie. 
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2.5 WNT-verantwoording 2019 SportUtrecht 

bedragen x € 1 R. Hennekes G. Pot 

Functiegegevens Directeur  Directeur  Raad van Toezicht  

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12   
NAAM 
TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE 

Deeltijdfactor in fte 1,0   K. Bouazani Voorzitter 

Gewezen topfunctionaris? nee nee W.M.A. Wesselina-ter Haar Maatschappelijk 

(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja G.A. Oskam  Maatschappelijk 

      M. Dahmane  Sportaanbieders / Vergadering van 
Aangeslotenen 

Bezoldiging     G.A. Pot 
Sportaanbieders / Vergadering van 
Aangeslotenen 

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen 

€ 75.210 € 0 E.T. Thijssen 
Sportaanbieders / Vergadering van 
Aangeslotenen 

Beloningen betaalbaar op termijn € 7.175 € 0 C.P.A. van Hoepen  Onderwijs 

Subtotaal € 82.385 € 0   

      

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 

€ 194.000 € 0 

      

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t.  N.v.t.  

Totale bezoldiging € 82.385 € 0 

      

Reden waarom de overschrijding al dan niet 
is toegestaan 

N.v.t.  N.v.t.  

      

Gegevens 2018     

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/08 – 31/12 01/01 – 31/12 

Deeltijdfactor 2018 in fte 1 0,53 

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen 

€ 28.305 € 38.990 

Beloningen betaalbaar op termijn € 2.873 € 0 

Totale bezoldiging 2018 € 31.178 € 38.990 
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3 Overige gegevens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE 

ACCOUNTANT 

 

Aan: de Raad van Toezicht van Stichting Sport Utrecht 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Sport Utrecht te Utrecht 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 Sport Utrecht op 31 december 2019 en van het resultaat 

over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving klein C1 

“Kleine organisaties zonder winststreven”, de Algemene Subsidieverordening Gemeente Utrecht en de 

bepalingen krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

(WNT).  

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2019; 

2. de staat van baten en lasten over 2019; 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. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Sport Utrecht zoals vereist in 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. 

  



 

 

 

 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld 

in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent 

dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris 

bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 

bestaat uit: 

• het bestuursverslag; 

• de bijlagen. 

 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 
 

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 Richtlijn voor de Jaarverslaggeving klein 

C1 “Kleine organisaties zonder winststreven” 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 de andere informatie, waaronder het 

bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving klein 

C1 “Kleine organisaties zonder winststreven”. 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving “Kleine organisaties zonder winststreven”, de 

Algemene Subsidieverordening Gemeente Utrecht en de bepalingen krachtens de Wet normering 

bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (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 stichting 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 stichting 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 

stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

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, het Controleprotocol Gemeente Utrecht behorende 

bij de Algemene Subsidieverordening en het Controleprotocol WNT. 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 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 entiteit. 

• 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 stichting 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 stichting 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 governance belaste personen 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. 

 

Nieuwegein, 18 mei 2020  

HLB Blömer accountants en adviseurs B.V.  

 

 

Drs. J.N. Witteveen RA 
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4 BIJLAGE 
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Bijlage 1: Baten en bestedingen per project Stichting SportUtrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Functionele staat van baten en lasten 1-

1-2019 tm 31-12-2019

   

Totaal   001. Sport, bewegen 

en verenigings 

ondersteuning  

 001. 

Vermogensondersteu

ning en overdracht 

(HvS) 

 001. 

Vermogensondersteu

ning en overdracht 

(HvS) 

 001. Vermogen SSU   002. 

Buurtsportcoach 

extra middelen   

 003. Sportakkoord  004. Collectieve 

zon  

 005. 

Ver.begeleleider 

maatschappelijk 

Elinkwijk 

 006. Toekomst 

voetbal 2(030) 

Kostenplaats 100/200/300/400/5 101 101 101 204 903 109 107 104

Subsidiebeschikking 5205268 7125770 7125770 0 5768246 5860675957/1 4620518 4792366 4927635

Subsidie / Overige  Subsidie  Subsidie  Subsidie  Subsidie  Subsidie  Opdracht  Subsidie  Subsidie  Subsidie  

Overheveling 31-12-2018 -667754             €             -500000  €                       -    €                       -    €                       -    €                   -    €              1175  €             -1672  €             -4827 

Beschikkingsbedrag  €            2814350  €                       -    €                20000  €                13500  €          447000  €                26000  €            11750  €            10400  €              9655 

            

Resultatenrekening per kostenplaats

Subsidie (uren) 3582269           2555349               -                        -                        -                        447000             6000                     -                    1672                 -                    

Subsidie (activiteitengeld) 562265             259001                 -                        -                        -                        -                    -                        -                    -                    257                   

Incidentele baten 28927               -4573                    20000                   13500                   

Overige baten (uren) 51472               49882                   -                        -                        -                        -                    -                        -                    -                    

Overheveling -                    447000                 -447000            

Overige baten (activiteitengeld - bijdragen) 52860               33317                   -                        -                        -                        -                    -                        -                    -                    -                    

4277793           -              3344549               -4573                    20000                   13500                   -                    6000                     -                    1672                 257                   

Toegerekende kosten 
- Werkelijke activiteiten kosten 567288              257345                 -                        -                        -                        -                    -                    -                    257                   

- Personeelskosten en overhead 3669358            3151189               -                        -                        -                        -                    6000                     -                    1672                 -                    

Totale kosten 4236646            3408535               -                        -                        -                        -                    6000                     -                    1672                 257                   

   

Resultaat 41147         

Balanspositie subsidies

Bevoorschotting t/m 31-12-2019 4242749           2814350€             -€                      20000€                 -€                      447000€           -€                      11750€             10400€             9655€               

Nog te ontvangen per 31-12-2019 234112             -€                      -€                      -€                      13500€                 -€                  26000€                 -€                  -€                  -€                  

Besteed tm 2019 3408535€             -€                      -€                      -€                      -€                  6000€                   11750€             10400€             5085€               

Nog te besteden per 31-12-2019 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                  20000€                 -€                  -€                  4570€               

Vordering per 31-12-2019 60133€             -€                      -€                      -€                      13500€                 -€                  20000€                 -€                  -€                  -€                  

Schuld per 31-12-2019 154434€            20000€                 4570€               

BALANSPOSITIE GU 94301€              

DEBITEUREN 224772€            17476€                 6000€                   

Reserves
Resultaat Subsidies - uren -35757€            -98958€                -€                      -€                      -€                      -€                  -€                      -€                  -€                  -€                  

Resultaat Subsidies - activiteiten 47977€             34973€                 -€                      -€                      -€                      -€                  -€                      -€                  -€                  -0€                    

Resultaat op incidentele baten 28927€             -€                      -4573€                  20000€                 13500€                 

41148€             
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Functionele staat van baten en lasten 1-

1-2019 tm 31-12-2019

   

Totaal  

Kostenplaats

Subsidiebeschikking 

Subsidie / Overige

Overheveling 31-12-2018 -667754            

Beschikkingsbedrag

Resultatenrekening per kostenplaats

Subsidie (uren) 3582269           

Subsidie (activiteitengeld) 562265             

Incidentele baten 28927               

Overige baten (uren) 51472               

Overheveling -                    

Overige baten (activiteitengeld - bijdragen) 52860               

4277793           -              

Toegerekende kosten 
- Werkelijke activiteiten kosten 567288              

- Personeelskosten en overhead 3669358            

Totale kosten 4236646            

Resultaat 41147         

Balanspositie subsidies

Bevoorschotting t/m 31-12-2019 4242749           

Nog te ontvangen per 31-12-2019 234112             

Besteed tm 2019

Nog te besteden per 31-12-2019

Vordering per 31-12-2019 60133€             

Schuld per 31-12-2019 154434€           

BALANSPOSITIE GU 94301€              

DEBITEUREN 224772€            

Reserves
Resultaat Subsidies - uren -35757€            

Resultaat Subsidies - activiteiten 47977€             

Resultaat op incidentele baten 28927€             

41148€             

 028. 

Clubkadercoach  

 007. 

Attributenfonds 

2017/2018 

 020. 

Attributenfonds 

2019 

 022. Extra gelden 

Attributenfonds 

 008. 

Klijnsmagelden 

2018 

 008. 

Klijnsmagelden 

2019 

 009. Vitaliteit en 

Fitgaaf  

 010. UF Scholen 

en wijkprogramma 

2018 

 010. UF Scholen 

en wijkprogramma 

1e helft 2019 

108 601 600 600 210 210 205/206 701/704 701/704

 4775388 5893965 6289009 5489134 6018940 5951016 5800060122/1  

 Opdracht  Subsidie   Subsidie   Subsidie   Subsidie  Subsidie  Subsidie  Opdracht  Opdracht 

 €                   -    €           -46500  €           -47210  €                   -    €             -7090 

 €            26070  €            80000  €          100000  €            30000  €          100000  €            58481  €            86526  €            91684  €            89246 

 €                   -    €                   -   

26070               -                    20000               35280               14960               86526               38516               49445               

12728               70638               30000               21930               27376               14416               11326               

-                    1590

-                    -                    16698               -                    -                    122                   1943                 -                    -                    

26070               12728               107336             30000               57210               42458               88469               52932               62361               

12728               87336               30000               15710               27498               -                    14416               13140               

26070               -                    20000               -                    35280               14960               86526               38516               49998               

26070               12728               107336             30000               50990               42458               86526               52932               63137               

12794€             80000€             100000€           30000€             90000€             52633€             86526€             91684€             89246€             

13276€             -€                  -€                  -€                  10000€             5848€               -€                  -€                  -€                  

26070€             46228€             30000€             93780€             42458€             86526€             91684€             63137€             

-€                  33772€             9362€               -€                  -€                  16145€             -€                  -€                  28475€             

-€                  -€                  -€                  -€                  10000€             5848€               -€                    

33772€             9362€               -€                  16145€             28475€             

13276€             

-€                  -€                  -€                  -€                  -0€                    -0€                    -€                  -0€                    1038€               

-€                  -€                  0€                     -€                  6220€               -€                  1943€               0€                     -1814€              
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Functionele staat van baten en lasten 1-

1-2019 tm 31-12-2019

   

Totaal  

Kostenplaats

Subsidiebeschikking 

Subsidie / Overige

Overheveling 31-12-2018 -667754            

Beschikkingsbedrag

Resultatenrekening per kostenplaats

Subsidie (uren) 3582269           

Subsidie (activiteitengeld) 562265             

Incidentele baten 28927               

Overige baten (uren) 51472               

Overheveling -                    

Overige baten (activiteitengeld - bijdragen) 52860               

4277793           -              

Toegerekende kosten 
- Werkelijke activiteiten kosten 567288              

- Personeelskosten en overhead 3669358            

Totale kosten 4236646            

Resultaat 41147         

Balanspositie subsidies

Bevoorschotting t/m 31-12-2019 4242749           

Nog te ontvangen per 31-12-2019 234112             

Besteed tm 2019

Nog te besteden per 31-12-2019

Vordering per 31-12-2019 60133€             

Schuld per 31-12-2019 154434€           

BALANSPOSITIE GU 94301€              

DEBITEUREN 224772€            

Reserves
Resultaat Subsidies - uren -35757€            

Resultaat Subsidies - activiteiten 47977€             

Resultaat op incidentele baten 28927€             

41148€             

 010. UF Scholen 

en wijkprogramma 

2e helft 2019 

 012. UF 

Verkeesexamen  

 013. UF provincie  018. UF 

Vluchtelingen  

 011. BSC 

streetsports  

 027. 

Buurtsportclub 

versterking terug   

 014. St. Nieuw 

welgelegen  

 025. Bedrijfsleven   021. VSU Energie 

2019 

720 705 703 702 214 215 901 303 109

 5648066 4100017985 5859884 580060993/1 5710353   5800068785/1

 Opdracht  Subsidie  Opdracht  Subsidie   Opdracht  Opdracht  Opdracht  Opdracht  Opdracht 

 €             -6300  €            20480  €           -16950  €              7260  €                   -   

 €          150000  €              9975  €            91131  €            16950  €              7260  €                   -    €              9405  €              2000  €            15000 

117788             6300                 30514               11318               9405                 11313               

20687               40137               5632                 2000                 3687                 

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    420                   360                   

138475             6300                 71071               17310               -                    -                    9405                 2000                 15000               

10277               20963               5632                 25040               2000                 3687                 

72483               6300                 13599               11678               -                    -                    9460                 -                    11313               

82760               6300                 34562               17310               -                    25040               9460                 2000                 15000               

-€                  9975€               91131€             16950€             7260€               -€                  4702€               2000€               15000€             

150000€           -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  4703€               -€                  -€                  

82760€             9975€               55042€             16950€             7260€               -€                  9460€               2000€               15000€             

11525€             -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

-€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

11525€             -€                  25040€             -€                  

incl BTW incl BTW

181500€           5690€               

45305€             -€                  16915€             -€                  -€                  -€                  -55€                  -€                  0€                     

10410€             -€                  19594€             -€                  -€                  -25040€            -€                  -€                  -0€                    
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Functionele staat van baten en lasten 1-

1-2019 tm 31-12-2019

   

Totaal  

Kostenplaats

Subsidiebeschikking 

Subsidie / Overige

Overheveling 31-12-2018 -667754            

Beschikkingsbedrag

Resultatenrekening per kostenplaats

Subsidie (uren) 3582269           

Subsidie (activiteitengeld) 562265             

Incidentele baten 28927               

Overige baten (uren) 51472               

Overheveling -                    

Overige baten (activiteitengeld - bijdragen) 52860               

4277793           -              

Toegerekende kosten 
- Werkelijke activiteiten kosten 567288              

- Personeelskosten en overhead 3669358            

Totale kosten 4236646            

Resultaat 41147         

Balanspositie subsidies

Bevoorschotting t/m 31-12-2019 4242749           

Nog te ontvangen per 31-12-2019 234112             

Besteed tm 2019

Nog te besteden per 31-12-2019

Vordering per 31-12-2019 60133€             

Schuld per 31-12-2019 154434€           

BALANSPOSITIE GU 94301€              

DEBITEUREN 224772€            

Reserves
Resultaat Subsidies - uren -35757€            

Resultaat Subsidies - activiteiten 47977€             

Resultaat op incidentele baten 28927€             

41148€             

 

 015. Regionale 

verbinder  

 016. Noc Nsf 

Talentontwikkeling

en  

 017. 

Buurtsportcoach  

 017. 

Buurtsportcoach act 

 019. Beweegmaatjes 

2019 

 Utrecht natuurlijk  029. Avonturenclub    Vuealta 

112 302 203 207 202 211 216 750

 5852211 7144149 5679486

 Opdracht  Overige  subsidie   subsidie   Subsidie  Overige 

 €                -4620  €                      -    €               -60000 

 €              4000  €            42798  €                 4620  €               13715  €                60000  €                  3000  €                  1390  €                20785 

   

4000                 24590               4620                    -                       60000                   2100                     -                        17503,4

18208               -                       8170                    -                        900                       1390                     3282                     

-                    -                    -                        

0

4000                 42798               4620                    8170                    60000                   3000                     1390                     20785                   

18208               -                       8170                    -                        900                       1200                     3282                     

4000                 24590               4620                    -                       60000                   2100                     -                        17503                   

4000                 42798               4620                    8170                    60000                   3000                     1200                     20785                   

4000€               42798€             4620€                  13715€                60000€                 3000€                   560€                     10000€                 

-€                  -€                  -€                     -€                     -€                      -€                      -€                      10785€                 

4000€               42798€             4620€                  8170€                  60000€                 3000€                   1200€                   20785€                 

-€                  -€                  -€                     5545€                  -€                      -€                      

-€                  -€                  -€                     -€                     -€                      -€                      -€                      10785€                 

5545€                  -€                      

-€                     -€                     

830€                     -€                      

-€                  -€                  -€                     -€                     -€                      -€                      -€                      -0€                        

-€                  -€                  -€                     0€                        -€                      -€                      190€                     0€                         

Kostenverdeelstaat Jaarrekening 2019 SportUtrecht 4/5



Functionele staat van baten en lasten 1-

1-2019 tm 31-12-2019

   

Totaal  

Kostenplaats

Subsidiebeschikking 

Subsidie / Overige

Overheveling 31-12-2018 -667754            

Beschikkingsbedrag

Resultatenrekening per kostenplaats

Subsidie (uren) 3582269           

Subsidie (activiteitengeld) 562265             

Incidentele baten 28927               

Overige baten (uren) 51472               

Overheveling -                    

Overige baten (activiteitengeld - bijdragen) 52860               

4277793           -              

Toegerekende kosten 
- Werkelijke activiteiten kosten 567288              

- Personeelskosten en overhead 3669358            

Totale kosten 4236646            

Resultaat 41147         

Balanspositie subsidies

Bevoorschotting t/m 31-12-2019 4242749           

Nog te ontvangen per 31-12-2019 234112             

Besteed tm 2019

Nog te besteden per 31-12-2019

Vordering per 31-12-2019 60133€             

Schuld per 31-12-2019 154434€           

BALANSPOSITIE GU 94301€              

DEBITEUREN 224772€            

Reserves
Resultaat Subsidies - uren -35757€            

Resultaat Subsidies - activiteiten 47977€             

Resultaat op incidentele baten 28927€             

41148€             

 

 023. Sport Energie 

NW en IJSSEL 

 Overige  

113 000

 

 Subsidie 

 €                 -1500 

 €                11000  €                  1500 

   

2000                     -                        

9000                     1500                     

11000                   1500                     

9500                     -                        

1500                     -                        

11000                   -                        

11000€                 -€                      

-€                      -€                      

11000€                 -€                      

-€                      

-€                      -€                      

-€                      

-€                      -€                      

-€                      1500€                   
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