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1 Bestuursverslag 

 

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 het gebied 

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

het sociaal domein en we delen goede voorbeelden en succesverhalen met en tussen 

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

context is de ‘verdichtende stad’; meer inwoners op het zelfde oppervlakte, betekent steeds 

minder ruimte voor verschillende voorzieningen naast elkaar.  

 

Bestuurlijk  

De stichting heeft een directeur-bestuurder, vanaf oktober 2020 is dit Joscha de Vries, met een 

Raad van Toezicht in een toezichthoudende rol.  

 

De Raad van Toezicht (RvT) bestond op 1 januari 2021 uit de volgende personen: dhr. A. van 

Hoepen als voorzitter, mw. G. Oskam, mw. M. ter Haar, dhr. M. Dahmane, dhr. G. Pot en dhr. 

E. Thijssen. Medio 2021 heeft de heer  Dahmane de RvT verlaten en per 1 november 2021 is 

hij vervangen door dhr. R. Walsh. 

 

Daarnaast heeft SportUtrecht een zogenoemde Vergadering van Aangeslotenen (VvA). De VvA 

heeft tot doel kennis te nemen van het beleid en de activiteiten van de organisatie en 

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. Inzet is deze VvA ook veel 

meer te benutten als plek waar gezamenlijk over de ontwikkeling van sporten en bewegen en 

de belangen hierin van Utrecht gesproken wordt.  

 

De bestuurder verklaart dat volledig is voldaan aan alle verplichtingen die zijn verbonden aan 

de ontvangen subsidies.  

 

Organisatie en huisvesting  

SportUtrecht heeft een organisatiestructuur die de kernactiviteiten volgt. De leiding van 

SportUtrecht bestaat naast de directeur-bestuurder uit vijf managementleden. Joscha de Vries 

heeft in 2020 het accent gelegd op de vraag wat SportUtrecht intern nodig heeft om de basis 

goed op orde te krijgen. We willen doen wat nodig is – en dit goed doen – en vooral ook niet 

meer doen dan nodig. De thema’s die in 2020 waren opgepakt zijn in 2021 verder vorm 

gegeven. In 2021 hebben we gekeken naar het op de juiste wijze organiseren van de ICT-

werkzaamheden, is een CRM-systeem geïmplementeerd, zijn we overgegaan naar een digitaal 

softwarepakket voor de financiële administratie en is een grote stap gezet op het gebied van 

marketing-communicatie. We werken aan moderne arbeidsvoorwaarden: zo hebben we de 

administratie sterk vereenvoudigd. Hiermee zorgen we ervoor dat medewerkers niet onnodig 
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administratief werk doen en dat we in gesprek zijn over al dan niet behaalde resultaten en 

doelen (en minder over urenbesteding). Zo schrijven we alleen uren, waar we ook 

daadwerkelijk inzicht willen hebben in de besteding,  werken resultaatgericht (en dus niet 

meer op uurbasis of met overuren). We zijn aan het onderzoeken of we wel of niet door zullen 

gaan met het registreren van verlof. Dat is een onderwerp dat in 2022 zal worden opgepakt. 

 

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. In 2021 zijn 26 

medewerkers gestart bij SportUtrecht en zijn 24 medewerkers uit dienst gegaan.  

 

    

 

 

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 werken flexibel in de wijken waar zij actief zijn bij scholen, sportaanbieders en 

buurthuizen. In 2021 is een beperkte aanpassing van de hoofdlocatie gestart, die afgerond zal 

worden in 2022. De reden van deze verbouwing is dat in deze tijd van hybride werken het fijn 

is als mensen op kantoor geconcentreerd kunnen werken, maar tegelijkertijd als de plek ook 

uitnodigt om elkaar te ontmoeten. Er worden naast plekken om elkaar te ontmoeten ook 

plekken gerealiseerd om in stilte te werken.  

 

Ontwikkeling van het werkveld en de activiteiten, perspectief 2022 

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. Zo stond 2021 nog voor een groot deel in het teken van 

COVID-19, wat impact had voor (onze betrokkenheid bij) onderwijs, leden van sportclubs 

(2G), sportclubs (verschillende niveaus van maatregelen) en de topsport en 

talentontwikkeling. Daarnaast was de verdichtende stad en de vraagstukken die dit met zich 

meebrengt een belangrijk thema om mee aan de slag te gaan. Het maakt het noodzakelijk 

‘over de belangen van individuele sportclubs heen te kijken’ naar het belang van sport en 

sportclubs in de stad Utrecht en in de wijken en de betekenis daarvan voor individuele 

sportclubs.  

 

Omdat 2021 nog steeds in het teken stond van COVID-19 hebben net als vorig jaar diverse 

activiteiten en evenementen niet plaats kunnen vinden. Het advies van de regering was de ene 

keer dat (beperkt) op kantoor gewerkt mocht worden, maar betekende ook diverse malen dat 

zoveel mogelijk vanuit huis gewerkt moest worden. Er is geen Kerst gevierd zoals we dat 
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hadden willen doen en we hebben elkaar het hele jaar door organisatie breed niet fysiek 

kunnen treffen.  

 

Financiële informatie  

De begroting van 2021 kwam nagenoeg op nul euro uit. Gedurende het jaar is gebleken dat 

we op verschillende vlakken binnen de begroting zijn gebleven. De baten zijn wat hoger en ook 

de ziekteverzuiminkomsten hadden we niet begroot. Hierdoor komen we hoger uit dan in de 

begroting aan het begin van het jaar. Daarnaast was nog steeds de pandemie de wereld niet 

uit waardoor we een aantal activiteiten niet hebben gedaan of uitgesteld. Denk hierbij aan het 

schoolvoetbaltoernooi en het Kerstdiner.   

 

Baten  

We proberen de baten zoveel mogelijk structureel in de basissubsidie te krijgen. Hierover zijn 

we in gesprek met de Gemeente Utrecht. Dit moet zorgen voor administratieve 

lastenverlichting, maar ook voor meer zekerheid in de toekomst.  

 

Bedrijfslasten   

Er is in 2021 weer goed op de uitgaven gelet en er zijn geen onnodige kosten gemaakt. De 

post inhuur personeel is teruggebracht ten opzichte van 2020 en ook in 2022 zal deze verder 

naar beneden gaan. Voor wat betreft het invullen van de hiaten door zieken hebben we in 

2021 in eerste instantie gewacht met het invullen van de werkzaamheden door derden. Ook 

het invullen van vacatures hebben soms op zich laten wachten. Zeker de eerste helft van 

2021. In de tweede helft van 2021 zijn we tot de conclusie gekomen dat we nog financiële 

middelen hadden om te besteden. Deels door het ontvangen ziekengeld en de in te vullen 

vacatures maar zeker ook doordat in het eerste deel van 2021 zuiniger aan is gedaan. We 

hadden de begroting met de verschillende uitgaveposten goed belegd bij verschillende 

eigenaren (directeur + MT-leden). Daarbij zagen we in het begin dat erg voorzichtig is 

omgegaan met de uitgaven. Deels door het verleden en deels door hier en daar nieuwe rollen.  

 

Liquiditeit  

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

kortlopende schulden) ligt op 1,33 in 2021 ten opzichte van 0,97 in 2020. We hebben op het 

moment een hoge bankstand. Dit wordt maandelijks gemonitord. 

 

Resultaat  

We sluiten 2021 af met een positief resultaat van € 182.275.  

 

We blijven uiteraard streven naar een gezonde financiële basis voor de langere termijn, 

waarbij we zoveel mogelijk uit kunnen gaan van structurele inkomsten. We hebben veel 

structurele uitgaven zoals loonkosten. Ook daar zien we dat we aanlopen tegen de grenzen 

van ons loongebouw.  

 

Bestuurlijke voornemens komend jaar 

Voor de bestuurlijke voornemens voor komend jaar verwijzen we naar het werkplan wat naar 

de gemeente is gestuurd.   
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Begroting 2022 

 

 

 

Toelichting op het verschil tussen realisatie van 2021 en begroting 2022 

In de begroting van 2022 is te zien dat we meer inkomsten zullen hebben dan in 2021. Dit zit 

voor een deel in de inflatiecorrectie die is gerekend over de basissubsidie. De salarissen zijn 

ook gestegen dus dat heft deze correctie op. Daarnaast zijn er voor 2022 meer incidentele 

baten beoogd. 

 

De uitgaven voor de activiteitenlasten zijn hoger beraamd voor 2022 dan in 2021 omdat de 

verwachting is dat in 2022 meer kan doorgaan en op een andere (niet-digitale) manier dan in 

2020 en 2021. 

 

De personeelslasten zijn gestegen door een inflatiecorrectie van 2% en doordat medewerkers 

een trede zijn opgeschoven in hun schaal. Ook willen we mensen meer vanuit inhuur in dienst 

laten komen.  

 

De afschrijvingskosten zullen dalen omdat op de ICT-post het grootste deel is afgeschreven. 

We houden voor 2022 wel rekening met verbouwingskosten en nieuw aan te schaffen ICT-

hardware voor afgeschreven laptops.  

 

Tenslotte hebben we de lidmaatschap van de WOS opgezegd en hebben we de verzekering wat 

teruggebracht door de uitbetaling terug te dringen van na een maand ziekte naar na 65 dagen.   

2021 2021 2022

Realisatie Begroting Begroting
€ € € 

Baten 

Reguliere subsidie 3.524.844 3.471.837 3.537.348

Projecten 934.409 872.626 1.060.500

Overige inkomsten -47.074 54.000

4.412.179 4.344.463 4.651.848

Activiteitslasten 511.737 520.170 610.000

Baten -/- activiteitslasten 3.900.442 3.824.293 4.041.848

Lasten

Personeelskosten 3.398.819 3.070.240 3.367.350

Afschrijving materiële vaste activa 79.252 82.000 50.000

Huisvestingskosten 95.915 115.000 115.000

Organisatiekosten 144.180 570.350 491.035

Totaal lasten 3.718.167 3.837.590 4.023.385

Resultaat 182.275 -13.297 18.463
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2 Verslag van de Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht startte 2021 met Anko van Hoepen als voorzitter na het afscheid van 

Gadiza Bouazani. Naast Anko bestond de RvT in 2021 uit Gerard Pot, Marian ter Haar, Elliot 

Thijssen en Gerda Oskam. Mohammed Dahmane, jarenlang actief zowel bij de VSU als later in 

de RvT, nam afscheid op 1 juli 2021 en werd, na een sollicitatieprocedure opgevolgd door 

Rohan Walsh. Daarmee bestaat de RvT nog niet uit de gewenste 7 leden.  

 

Nieuwe leden zullen in 2022 worden geworven, waarbij nadrukkelijk ook zal worden gekeken 

naar een evenwichtige samenstelling van de RvT. De RvT werd ondersteund door Querian 

Eijgensteijn.   

 

De RvT kent een renumeratiecommissie en een auditcommissie. De renumeratiecommissie 

bestaat uit A. van Hoepen en G. Oskam, de auditcommissie uit G. Pot en R. Walsh. Zoals bij 

iedereen het geval is geweest in 2021, vergaderde ook de Raad van Toezicht vaak via MS 

Teams. De evaluaties en gesprekken met zowel de OR als het MT konden gelukkig wel, met 

beperkingen, fysiek plaatsvinden. Afgesproken is per kwartaal de volgende onderwerpen te 

bespreken:  

 Inzicht in de prestaties en de impact in het binnen bereik brengen van de doelstellingen 

van SU.   

 Inzicht in het relatiemanagement (netwerken en partnerships) bij deze doelstellingen  

stakeholders, gemeente.  

 De interne organisatie, bedrijfsvoering, zoals bemensing, de expertise en de 

verwachtingen, bedrijfsvoering, teamontwikkeling, organisatieontwikkeling, duurzame 

inzetbaarheid (scholing en ontwikkeling), ondersteunende diensten en systemen.   

 Exploitatie: baten, activiteiten, beheer, resultaat.  

 Risico’s.  

 

Naast de formele planning en control momenten in het jaar (werkplan/begroting, tussentijdse 

rapportage basissubsidie, jaarrekening) en het kiezen van een nieuwe accountant, ging de 

Raad van Toezicht samen met directeur-bestuurder Joscha de Vries van start met de 

aanbevelingen van het rapport ‘Pas op de plaats’. Daartoe werd een nieuwe missie, visie en 

formulering van kernwaarden opgesteld en besproken. De nieuwe missie: ‘Sport Utrecht zet 

Utrecht in beweging’ en vandaaruit visie: “want sport en bewegen is een essentiële sleutel tot 

een gezond en gelukkig leven”. De Raad van Toezicht stemde tevens in met nieuwe 

kenwaarden als empathisch, energiek, ondernemend en samenwerking gericht. De komende 

jaren zal de Raad van Toezicht toezicht houden op de strategische keuzes bespreken die 

hieruit voortvloeien.   

 

Daarnaast vormde de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen een goede aanleiding 

om onderwerpen als integriteit, gedrag, belangenverstrengeling en verantwoordelijkheden 

tegen het licht te houden. De weerslag hiervan zal te zijner tijd te vinden zijn in nieuwe 

statuten. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht was aanwezig bij de vergadering van 

aangesloten sportorganisaties waar over de toekomstige vorm en inhoud van de 

samenwerking met SportUtrecht werd gesproken. Ook vertegenwoordigers uit onder andere 

het onderwijs en de zorg waren daarbij aanwezig.   

 

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorarium ter hoogte van de maximale 

vrijwilligersvergoeding. 
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Het aftredingsrooster is als volgt:  

 

 
 

Good governance 

Het bestuur en de toezichthouders streven good governance na. De definitieve wordt 

besproken in mei 2022 omdat de huidige code mogelijk niet meer passend is. De keuze en de 

keuze/evaluatie voor de good governance code is daarmee onderhanden.   

Benoemd 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Gadiza Afgetreden vacature    herbenoe

ming 
   

Mohammed  Aftredend 
(aug) 

vacature 

   herbenoe
ming 

   

Gerda   Herbenoe
ming (aug) 

   aftredend   

Marian  Herbenoe
ming (aug) 

   aftredend    

Anko   Herbenoe
ming (dec) 

   aftredend   

Gerard    Herbenoe
ming (jan) 

   Aftredend  

Elliot    Herbenoe
ming (jan) 

   Aftredend  
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3 Jaarrekening 

3.1 Balans  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

€ € € € 

ACTIVA 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 73.518 140.140

73.518 140.140

Vlottende activa

Debiteuren 49.013 45.964

Belastingen en premies 10.297 6.316

Overige vorderingen 58.190 307.906

Liquide middelen 818.073 365.231

935.574 725.417

Totaal 1.009.092 865.557

31-12-202031-12-2021

€ € € € 

PASSIVA

Eigen vermogen 

Bestemmingsfonds subsidies gemeente Utrecht 248.442 120.168

Bestemmingsreserve 54.000

302.442 120.168

Kortlopende schulden 

Crediteuren 134.247 239.812

Belastingen en premies sociale verzekering 103.074 110.181

Overige schulden 469.330 395.396

706.650 745.389

Totaal 1.009.092 865.557

31-12-202031-12-2021
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3.2 Staat van baten en lasten 

 

 

 

 

  

2021 Begroting 2020
€ € € 

Baten 

Reguliere subsidie 3.524.844 3.471.837 3.407.107

Projecten 934.409 872.626 699.211

Overige inkomsten -47.074 45.959

4.412.179 4.344.463 4.152.277

Activiteitslasten 511.737 520.170 383.001

3.900.442 3.824.293 3.769.276

Personeelskosten 3.398.819 3.418.090 3.474.217

Afschrijvingen materiële vaste activa 79.252 82.000 78.152

Huisvestingskosten 95.915 115.000 114.721

Organisatiekosten 144.180 222.500 190.190

3.718.167 3.837.590 3.857.280

Resultaat 182.275 -13.297 -88.004

Resultaatbestemming 182.275 -13.297 -88.004

Bestemmingsfonds 128.275 0 0

Bestemmingsreserve 54.000 0 0

182.275 0 0



11 

 

 
 

3.2.1 Grondslagen voor de waardering activa en passiva 

 

Informatie over de rechtspersoon 

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

Utrecht en is ingeschreven onder nummer 40480873.  

 

Statutaire doelstelling van de stichting 

Omtrent de activiteiten van Stichting Sport Utrecht is in artikel 3.1 van de statuten het volgende 

bepaald: 

 

De doelstelling van de stichting is:  

a. Het realiseren van een optimaal sport- en beweegklimaat in de stad Utrecht, met het accent 

op het ondersteunen, samenwerken en versterken van Utrechtse sportaanbieders in hun ambitie 

om solide en vitale sportorganisaties te worden en/of te blijven;  

b. Het behartigen van de belangen van de georganiseerde sport in Utrecht in het algemeen en 

van haar aangeslotenen in het bijzonder;  

c. Het vertegenwoordigen van haar aangeslotenen in relatie tot de gemeente, andere 

overheidsinstellingen en overkoepelende sportorganisaties om de beoefening van de sport in 

georganiseerd verband in Utrecht in meest optimale zin te waarborgen;  

d. Het in beweging brengen en houden van gerichte doelgroepen, in het bijzonder kwetsbare 

Utrechters, en waar mogelijk het verwijzen van deze doelgroepen naar de georganiseerde sport;  

e. Het faciliteren en behartigen van de belangen van individuele topsporters en talenten en het 

bevorderen van een optimaal topsportklimaat; 

f. Het zichtbaar maken en promoten van de sport en van sportevenementen in Utrecht, mede 

gericht op het bevorderen van de sportparticipatie van Utrechters;  

g. Verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe 

bevorderlijk kan zijn. 

 

Continuïteitsveronderstelling 

De jaarrekening is opgesteld op basis van continuïteitsveronderstelling. 

 

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 

historische kostprijs. 

 

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. 

 

Vergelijkende cijfers 

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. 

 

 



12 

 

 
 

Schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de 

directeur-bestuurder van Stichting Sport Utrecht zich verschillende oordelen en schattingen die 

essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het 

geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze 

oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de 

toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 

 

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 16,67% tot 33% per jaar. 

 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Vorderingen 

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen 

bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten en 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. Het eigen vermogen wordt 

opgesplitst in de bestemmingsreserve en het bestemmingsfonds.  

 

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. 

 

3.2.2 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.  

 

Exploitatiesubsidie en projectsubsidies 

De subsidies bestaan uit gemeentelijke subsidies. Subsidies worden verantwoord als opbrengst 

in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd of wanneer 

zich een gesubsidieerd exploitatietekort heeft voorgedaan. De subsidies worden verantwoord als 

het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. 
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Lonen en salarissen 

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden 

verwerkt in de staat van baten en lasten. Bij het vaststellen van de salarissen wordt uitgegaan 

van de CAO Sport. Stichting Sport Utrecht heeft de salarisadministratie uitbesteed aan HLB 

Blömer. 

 

Pensioenen 

Stichting Sport Utrecht is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds voor de sector Zorg & 

Welzijn. De door het pensioenfonds verzorgde pensioenregeling betreft een toegezegd pensioen. 

Stichting Sport Utrecht heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de 

verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last 

verantwoord. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd 

zijn. Vooruitbetaalde pensioenpremies worden opgenomen als overlopend actief indien dit tot 

een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde 

premies worden als verplichting in de balans opgenomen. 

 

Jubilea-uitkering 

Op grond van de bepalingen in RJk C1 worden personeelsbeloningen op grond van jubilea-

uitkeringen als last verantwoord indien deze zich voordoen. 

 

Nalatenschappen 

Nalatenschappen worden verwerkt in het boekjaar waarin de akte van verdeling, dan wel als er 

geen akte van verdeling is, de rekening en verantwoording is ontvangen. Uitbetalingen in de 

vorm van voorschotten worden in het verslagjaar waarin deze worden ontvangen als baten uit 

nalatenschappen verantwoord. 

 

Overige lasten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 

betrekking hebben. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

In maart 2022 is op kantoor ingebroken en is filmapparatuur, laptops en het cashgeld gestolen. 

Hiervan is aangifte gedaan bij de politie en het onderzoek loopt. We zullen de cashpositie in 

2022 naar nul brengen.  
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3.3 Toelichting op de balans 

3.3.1 Vaste activa 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Materiële vaste activa 

1. Verbouwing 2. Inventaris 3. ICT TOTAAL

€ € €

Boekwaarde per 1 januari 2021

Aanschafwaarde 48.400 73.881 166.880 289.161

Cumulatieve afschrijving -16.134 -27.708 -105.178 -149.020

Boekwaarde 01-01-2021 32.266 46.173 61.702 140.141

Mutaties in 2021

Investeringen 10.341 0 2.287 12.628

Afschrijvingen -8.214 -14.776 -56.262 -79.252

Totaal mutaties 2.127 -14.776 -53.975 -66.624

Boekwaarde per 31 december 2021

Aanschafwaarde 31-12-2021 58.741 73.881 169.167 301.789

Cumulatieve afschrijving -24.348 -42.484 -161.439 -228.271

Boekwaarde 31-12-2021 34.393 31.397 7.728 73.518

Afschrijvingstermijnen

Verbouwing pand 6 jaar

Inventaris 5 jaar

ICT 3 jaar
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3.3.2 Vlottende activa  

 

 

 
 

 

 

 
Alle vorderingen hebben een looptijd van maximaal één jaar.  
 
 
3.3.3 Liquide middelen 

 

  

 

 

 

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

opneembaar is. De overige liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.   

 

 

 

 

 

  

Vorderingen 31-12-2021 31-12-2020

€ € 

Debiteuren 

Debiteuren 49.013 45.964

Belastingen en premies

BTW 4e kwartaal 0 2.111

BTW suppletie 0 4.205

Loonheffing correctie 7.309 0

Vordering pensioen 2.988 0

10.297 6.316

Overige vorderingen 

Vorderingen subsidiegelden 16.828 26.696

Vooruitbetaalde kosten 13.273 108.325

Voorschotten 512 0

Overige vorderingen 27.578 157.361

58.190 292.382

Rabobank, rekeningcourant 590.878 138.045

Rabobank, depot 200.010 200.000

Bankgarantie 26.636 26.636

Kas 550 550

818.073 365.231
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3.3.4 Eigen vermogen 

 

 

 

 

 
 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
De bestemmingsreserve is opgenomen om de kosten van de vervanging van zieken te dekken. 

Het invullen van vacatures kost tijd waardoor de inkomsten uit de ziekengeldverzekering 

eerder zijn uitbetaald dan de kosten voor vervanging gemaakt zullen worden.   

Totale stand van het Eigen Vermogen

2021 2020

€ € 

Stand per 1 januari 120.168 208.172

Bestemmingsfonds 128.274 -88.004

Bestemmingsreseverve 54.000 0

Stand per 31 december 302.442 120.168

Bestemmingsfonds subsidies gemeente Utrecht

2021 2020

€ € 

Stand per 1 januari 120.168 208.172

Bestemmingsfonds 128.274 -88.004
Stand per 31 december 248.442 120.168

Bestemmingsreserve inhuur personeel

2021 2020

€ € 

Stand per 1 januari 0 0

Resultaatbestemming 54.000 0

Stand per 31 december 54.000 0
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3.3.5 Kortlopende schulden 

 

  

 

  

31-12-2021 31-12-2020

€ € 

Crediteuren 

Crediteuren 134.246 239.812

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

Loonheffing 89.768 87.537

BTW 8.981 0

Pensioenen 2.667 21.997

PAWW 1.658 647

103.074 110.181

Overige schulden 

Reservering vakantiegeld 109.529 99.775

Netto salarissen 0 515

Nog te betalen kosten 157.657 91.835

Vooruitontvangen subsidies en bijdragen 106.615 76.964

Nog te besteden subsidies en bijdragen 51.864 126.307

Overige schulden 43.665 0

469.330 395.396
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3.3.6 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 2021 

ongeveer € 100.000 per jaar. 

 

Er is een meerjarige overeenkomst gesloten met Autobedrijf Streekstra voor de huur van 

opslagruimte. Zonder opzegging wordt het contract steeds met een jaar verlengd. De 

opzegtermijn bedraagt drie maanden. De huur bedraagt ongeveer € 10.200 per jaar. 

 

Met Pon Dealer is een meerjarige leaseovereenkomst gesloten voor de het elektrische voertuig 

Volkswagen Crafter 3.5T EV L3H3. Het contract is aangegaan in oktober 2020 en heeft een 

looptijd van 42 maanden (3,5 jaar). De leasekosten bedragen ongeveer € 12.500 per jaar.  
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

 

 

BATEN 2021 Begroting 2020

€ € € 

Reguliere subsidie

Sport, bewegen en verenigingsondersteuning 3.366.979 3.366.979 3.287.792

Paul Verweel Sportfonds 104.485 104.858 76.815

Samen voor Overvecht (6929108) 53.380 0 42.500

Totaal reguliere subsidie 3.524.844 3.471.837 3.407.107

Variabele inkomsten

Klijnsmagelden U Make & Move 108.481 108.481 100.269

Overheveling U Make & Move 30.577 30.577

Fietsmeesters Scholen- en wijkenprogramma 305.980 300.000 287.919

Overheveling Fietsstimulering 23.606 23.606

Beweegmaatjes 66.240 66.240 61.920

Vitaliteit en Fitgaaf 59.800 59.800 12.650

Utrecht Energie 10.020 10.020 15.528

Regionale verbinder 4.000 4.000

Sportakkoord 20.000 20.000 20.000

BSC jongeren zaalkosten 13.000 13.000 5.214

Pedagogische versterking 16.375 16.250 13.625

Peutersport 5.724 5.500 3.816

In Beweging Noord-West 24.672 19.000 24.605

Doortrappen 3.151 52.120 5.535

Beweeg- en vitaliteitsmakelaar Speciaal Onderwijs 16.560 16.560 7.500

Coronagelden 2021 80.200 80.200 0

Subsidie beweegweek 61.153 0 0

Stichting Pumptrack 37.945 0 0

Sportief naar de club 8.450 5.000 0

Platform 0-100 7.500 0 0

Pilot Bloc 5.000 0 0

Soon on top 1.750 0 0

Summergames, Wintergames 5.725 0 0

Budget Menno NTC KNZB + ontwikk. Dienstverl 18.500 18.500 0

Noc Nsf Talentontwikkelingen 46.598

Clubkader coach 16.337

Vuelta 53.695

Paul Verweel Sportfonds 2017-2019 20.000

Totaal variabele inkomsten 934.409 844.854 699.211

Overige inkomsten 

Deelnemersbijdrage/divers 4.241 0 45.959

Overige inkomsten 16.625 27.772 0

Saldo diverse overhevelingen subsidies/terug te betalen subsidies -67.940 0 0

Totaal overige inkomsten -47.074 27.772 45.959

TOTAAL BATEN 4.412.179 4.344.463 4.152.277



20 

 

 
 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2021 was 64,03 fte in dienst (2020: 61,79). 

Over 2021 was 58,08 fte in dienst (2020: 57,50). 
 

  

 

LASTEN 2021 Begroting 2020

€ € € 

Activiteitenlasten

Activiteitenlasten 511.737 520.170 383.001

511.737 520.170 383.001

Personeelskosten 

Lonen en salarissen 2.581.558 2.662.240 2.707.438

Sociale lasten 393.898 390.000 412.659

Pensioenlasten 236.812 200.000 190.092

Overige personeelskosten 175.019 153.850 152.270

Raad van toezicht 11.532 12.000 11.758

3.398.819 3.418.090 3.474.217

Lonen en salarissen 

Bruto Salarissen 2.230.080 2.445.240 2.170.156

Stagevergoeding 6.945 0 10.925

Mutatie reservering vakantiegeld 170.649 0 156.679

Mutatie reservering vakantiedagen 0 0 -63.957

Inhuur derden 256.466 217.000 453.839

Uitkering UWV -116.545 0 -40.752

Onbelaste toeslagen 33.963 0 20.548

2.581.558 2.662.240 2.707.438

Sociale lasten 

Sociale Lasten 393.898 390.000 412.659

393.898 390.000 412.659

Pensioenlasten 

Pensioenlasten 236.812 200.000 190.092

236.812 200.000 190.092
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2021 Begroting 2020

Overige personeelskosten € € € 

Reiskostenvergoeding 23.260 25.000 41.442

Opleidingskosten 26.003 27.000 12.144

Verzekeringen 73.031 62.350 53.548

Ondernemingsraad 1.826 4.500 3.367

Begeleiding ziekteverzuim 18.715 0 14.797

Overige personeelskosten 32.184 35.000 28.161

175.019 153.850 153.459

Raad van Toezicht

Vergoeding Raad van Toezicht 11.532 12.000 11.758

 

11.532 12.000 11.758

2021 Begroting 2020

€ € €

Afschrijvingen materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen 79.252 82.000 78.152

79.252 82.000 78.152

Huisvestingskosten

Huisvestingskosten 95.915 115.000 114.721

95.915 115.000 114.721

Organisatiekosten

Kantoorkosten 16.711 25.000 31.047

ICT kosten 87.485 95.000 86.446

Advies / extern 35.185 50.000 63.276

Algemene kosten inclusief onvoorzien 4.800 52.500 9.421

144.180 222.500 190.190
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2021 Begroting 2020

Huisvestingskosten € € €

Huur en servicekosten kantoren 88.543 102.733

Onderhoud gebouwen 1.875 1.126

Schoonmaakkosten 3.878 7.516

Overige huisvestingskosten 1.619 3.346

95.915 115.000 114.721

Kantoorkosten 

Kantoorbenodigdheden 424 4.308

Telecommunicatie 9.497 14.033

Overige kantoorkosten 6.789 12.706

16.711 25.000 31.047

ICT kosten

Automatiseringskosten 80.961 84.669

Websites, marketing 6.523 1.777

87.485 95.000 86.446

Advies / extern

Accountantskosten 25.454 24.000 21.030

Kosten salarisadministratie 8.304 10.000 0

Extern advies 1.428 16.000 42.246

35.185 50.000 63.276

Algemene kosten 

Bankkosten 2.574 695

Overige algemene kosten 2.226 7.537

4.800 52.500 8.232



23 

 

 
 

Toelichting op het verschil tussen begroting en realisatie. 

Baten: gedurende het jaar zijn zoals gewoonlijk subsidies aangevraagd bij en toegekend door 

de gemeente Utrecht. Hierdoor is er een verschil tussen de begroting aan het begin van het 

jaar en de realisatie aan het einde van het jaar.  

 

Voor wat betreft de kosten is er een groot verschil waarneembaar in de personele kosten door 

een hoge uitkering door de ziekteverzuimverzekering door het hoge aantal zieke werknemers 

in 2021. Het uitgekeerde bedrag bedraagt € 116.500. Er zit tijd tussen het ziekmelden van een 

medewerker en het vervangen van een zieke medewerker. Er zijn gedurende 2021 wel mensen 

ingehuurd als gevolg van het hoge ziekteverzuim. Daarbij is rekening gehouden dat in 2022 

mensen ingehuurd en aangesteld gaan worden als gevolg van de ziekmeldingen in 2021. 

Hiervoor is een bestemmingsreserve opgenomen.  

 

De begrote posten ‘onvoorzien’ en ‘inhuur extern advies’ hebben we niet of nagenoeg niet 

hoeven gebruiken.  

 

Toelichting op het verschil tussen realisatie 2021 en 2020 

Als we kijken naar het verschil in de realisatie dan valt een aantal zaken op:  

- Kosten activiteiten: er is onder deze post in 2021 veel geïnvesteerd in 

zichtbaarheid/branding. Dit is terug te zien in de kostenpost van de activiteiten.   

- Kosten inhuur derden en extern advies: in 2020 was bepaald dat in 2021 minder 

besteed moest worden aan inhuur en advies van derden. Deze kosten zijn beiden 

aanzienlijk gedaald.  

- Reiskosten: door het thuiswerkadvies hebben we de reiskosten gehalveerd en hiervoor 

in de plaats een thuiswerkvergoeding gegeven. 

- Kosten huur/huisvestingkosten: doordat de ruimte op de eerste verdieping is verhuurd 

aan derden zijn de huurkosten gedaald in 2021 ten opzichte van 2020. 
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3.4 WNT-verantwoording 2021 SportUtrecht 

 

Leidinggevende topfunctionarissen 

 

Gegevens 2021 
 

 

bedragen x € 1 
 

J. de Vries  

Functiegegevens  Directeur-bestuurder 

Aanvang en einde functievervulling in 

2021 
 01/01 – 31/12 

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte)   
 1,0 

Dienstbetrekking?   Ja 

Bezoldiging   

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
 

€ 81.460 

Beloningen betaalbaar op termijn  €   8.803 

Subtotaal  € 90.263 

   

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
 

€ 209.000 

   

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
 

N.v.t 

   

Bezoldiging  € 90.263 

   

Het bedrag van de overschrijding en de 

reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan 

 

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

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 
 

N.v.t.  

Gegevens 2020   

bedragen x € 1 
 

R. Hennekes 

 

J. de Vries 

Functiegegevens Directeur-bestuurder Directeur-bestuurder 

Aanvang en einde functievervulling in 

2020 
01/01 – 01/11 01/10 – 31/12  

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte) 
1,0 1,0 

Dienstbetrekking? Ja Ja 

   

Bezoldiging   

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
 

€ 76.155 

 

€ 21.357 

Beloningen betaalbaar op termijn € 6.245 €  1.774 

Subtotaal € 82.400 € 23.131 

   

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
 

€ 167.500 

 

€ 50.525 

   

Bezoldiging € 82.400 € 23.131 
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Toezichthoudende topfunctionarissen 

 

Gegevens 2021    

bedragen x € 1 A. van Hoepen M. ter Haar G. Oskam 

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 

2021 
01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 

    

Bezoldiging    

Bezoldiging € 1.800 € 1.800 € 1.800 

    

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
€ 31.350 € 20.900 € 20.900 

    

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t.  N.v.t. N.v.t.  

    

Bezoldiging € 1.800 € 1.800 € 1.800 

    

Het bedrag van de overschrijding en de 

reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan 
N.v.t N.v.t.  N.v.t  N.v.t.  N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 
N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. 

Gegevens 2020    

bedragen x € 1 A. van Hoepen M. ter Haar G. Oskam 

Functiegegevens Lid Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 

2020 
01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 

    

Bezoldiging    

Bezoldiging € 1.700 € 1.700 € 1.700 

    

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
€ 20.100 € 20.100 € 20.100 

    

Bezoldiging € 1.700 € 1.700 € 1.700 
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Gegevens 2021    

bedragen x € 1        M. Dahmane R. Walsh G. Pot 

Functiegegevens Lid Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 

2021 
01/01 – 30/06 01/11 – 31/12 01/01 – 31/12 

    

Bezoldiging    

Bezoldiging € 1.133 € 300 € 1.800 

    

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
€ 10.364 € 3.493 € 20.900 

    

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t.  N.v.t. N.v.t.  

    

Bezoldiging € 1.133 € 300 € 1.800 

    

Het bedrag van de overschrijding en de 

reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan 
N.v.t N.v.t.  N.v.t  N.v.t.  N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 
N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. 

Gegevens 2020    

bedragen x € 1 M. Dahmane R. Walsh G. Pot 

Functiegegevens Lid n.v.t. Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 

2020 
01/01 – 31/12 n.v.t. 01/01 – 31/12 

    

Bezoldiging    

Bezoldiging € 1.700 N.v.t. € 1.700 

    

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
€ 20.100 N.v.t. € 20.100 

    

Bezoldiging € 1.700 N.v.t. € 1.700 
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Gegevens 2021  
 

bedragen x € 1         G. Bouazani         E. Thijssen 

Functiegegevens n.v.t. Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 

2021 
n.v.t. 01/01 – 31/12 

   

Bezoldiging   

Bezoldiging n.v.t. € 1.800 

   

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
n.v.t. € 20.900 

   

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
n.v.t.  N.v.t.  

   

Bezoldiging n.v.t. € 1.800 

   

Het bedrag van de overschrijding en de 

reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan1 
N.v.t N.v.t. N.v.t.           N.v.t.  

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 
N.v.t.  N.v.t. 

Gegevens 2020   

bedragen x € 1 G. Bouazani G. Oskam 

Functiegegevens Voorzitter Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 

2020 
01/01 – 01/12 01/01 – 31/12 

   

Bezoldiging   

Bezoldiging € 1.558 € 1.700 

   

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
€ 27.589 € 20.100 

   

Bezoldiging € 1.558 € 1.700 

  



28 

 

 
 

4 Ondertekening jaarrekening  

 

Hierbij gaan akkoord met de jaarcijfers van 2021 op 18 mei 2022:  

 

 

Joscha de Vries  

Directeur-bestuurder  

 

____________________ 

 

Anko van Hoepen  

Voorzitter Raad van Toezicht 

 

____________________ 

 

Marian ter Haar 

Lid Raad van Toezicht 

 

____________________ 

 

Gerda Oskam 

Lid Raad van Toezicht 

 

_________________ 

 

Rohan Walsh 

Lid Raad van Toezicht 

 

______________ 

 

Elliott Thijssen 

Lid Raad van Toezicht 

 

____________________ 

 

Redouan Dahmane 

Lid Raad van Toezicht 

 

____________________ 

 

Brahim Haddouche 

Lid Raad van Toezicht 

 

____________________ 
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5 Overige gegevens (onder andere controleverklaring) 

De jaarrekening 2021 is gecontroleerd door Van Ree Accountants. De extern accountant heeft 

bij de jaarrekening 2021 een goedkeurende controleverklaring afgegeven.  



                                

 

6 Bijlage 1: Kostenverdeelstaat 2021 
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