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Voorwoord
Beste sportvrienden,

Met trots presenteert het bestuur van de Sportraad haar jaarverslag
2017 waaruit zal blijken dat de Sportraad wederom op vele fronten
actief is geweest en middenin de Apeldoornse sportwereld staat.
De jaarverslagen van de Sportraad van de afgelopen jaren geven het
beeld van gestructureerd en planmatig handelen waarin onze leden
kunnen rekenen op een aanbod van diensten. Daarnaast is de Sportraad
een toegankelijk loket waar dagelijks vele vragen van onze leden
binnenkomen.
Er gebeurt heel veel in sportland, aan de ene kant zien wij de
veeleisende sporter en aan de andere kant de worstelende
sportvereniging. Aan de ene kant zien wij de vraag om professionaliteit
en techniek, aan de andere kant de bestuurders en de vrijwilligers. Aan
de ene kant de overheid en aan de andere kant de accommodaties. En
midden in dit sportieve landschap staat de Sportraad die met raad en
daad haar leden met diensten en adviezen bijstaat.
Het convenant Verenigingsondersteuning met Accres, Stimenz en de
Sportraad krijgt al meer vorm en inhoud waardoor de contacten met
onze leden via Bas Löverink, Tjeerd Lemstra en Suzanne Valk
gewaarborgd zijn. Projecten zoals Vitaliteit, Sportagenda, Sportiviteit
en Respect, Sporten met een Beperking, Duurzaamheid
sportverenigingen behoren tot de standaard bagage.
Naast de service van onze Bestuurdersacademie, de SOFA en de
Sporthuldiging volgen wij ontwikkelingen voor de breedte sport,
topsport, de verenigingen en accommodaties nauwgezet.
Nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heeft de Gemeente
Apeldoorn voorgesorteerd op de toekomst waarin “De Comfortabele
Gezinsstad Apeldoorn’ een leidraad is voor de toekomst van sportief

Apeldoorn. Dit schept kansen en perspectief maar vraagt ook om
alertheid en samenwerking.
Het bestuur van de Sportraad heeft met het vertrekt van een aantal
markante bestuurders een te kleine bezetting voor al het werk wat op
ons wacht. Voor 2018 wens ik dan ook dat ons team van vrijwilligers
Alie, Hans, Gert, Frank en Gert samen met mij de noodzakelijke
versterking mag verwelkomen. Speciale dank voor Sonja die met haar
ervaring en positiviteit telkens weer een rots in de branding is.
De Sportraad wenst iedereen in 2018 een prachtig sportjaar met vele
sportieve hoogtepunten.
Henk Dijkgraaf - Voorzitter Sportraad Apeldoorn
SPORTRAAD APELDOORN (VSA)
Henk Dijkgraaf
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DE SPORTVERENIGING
Accommodaties
Beleid
Ten gevolge van structurele bezuinigingen op de gemeentebegroting in
de afgelopen jaren heeft de Sportraad Apeldoorn in samenspraak met
haar leden het initiatief genomen tot het instellen van een onderzoek
waarin inzicht wordt verkregen in behoud, onderhoud en optimalisatie
van de bestaande sportvoorzieningen gericht op een beeld wat de
komende jaren te verwachten staat. Dit onderzoek is in 2017 afgerond
en aangeboden aan het gemeentebestuur van Apeldoorn. Mede door dit
onderzoek heeft het College van Burgemeester en Wethouders
besloten in 2018 te komen met voorstellen aan de gemeenteraad tot
een aanpassing en een verruiming van de bestaande subsidieregeling
voor sportaccommodaties.
Overleggen
Geheel los van vorenstaande heeft mede naar aanleiding van wensen
vanuit de verenigingen en de aanwezige problematiek met betrekking
tot accommodatiezaken er in 2017 met de gemeente en Accres
regelmatig overleg plaatsgevonden. Ook de leden van de Raad van
Advies van de Sportraad Apeldoorn zijn, voor zover gewenst, bij dit
overleg betrokken geweest. Gesteld mag worden dat de uitkomsten
van deze overleggen voor de verenigingen ook in 2017 positief
genoemd kunnen worden. Ook is er regelmatig overleg met de
sportverenigingen geweest waarom het gaat om het aspect vitaliteit.
Daarnaast is de Sportraad Apeldoorn meerdere keren gevraagd om
advies uit te brengen waar het gaat om accommodatievraagstukken. Zo
is de Sportraad Apeldoorn actief betrokken geweest bij de renovatie en
de uitbreiding van de atletiekbaan in het sportpark Orderbos.
Bestuurdersacademie Apeldoorn
De Bestuurdersacademie (BA) is een samenwerkingsverband tussen
Sportraad Apeldoorn en Stimenz/Apeldoorn Pakt Aan en omvat een

trainings-, cursus- en intervisieprogramma voor (kader)leden en
bestuursleden van verenigingen en stichtingen.
De trainingen worden gegeven door vrijwillige trainers die zowel in het
bedrijfsleven als in de publieke sector , beroepshalve en/of als
vrijwilliger, hun sporen verdiend hebben. Dit allemaal in het kader van
maatschappelijk betrokken ondernemen. (Aspirant) bestuursleden of
actieve
vrijwilligers
werkzaam
bij
verenigingen
en/of
(vrijwilligers)organisaties kunnen de trainingen volgen tegen een
geringe vergoeding.
In 2017 zijn diverse trainingen aangeboden. In het voorjaar de
trainingen:
•
•
•
•
•

PR & Communicatie, Sponsoring & Fondsenwerving;
Vrijwilligersbeleid;
Penningmeester;
Valkuilen in statuten;
Voorzitter.

In het najaar de trainingen:
•
•
•
•

De rol van de Secretaris;
De rol van de Voorzitter;
Presenteren: voel je zeker als spreker;
Krachtig Besturen.

Helaas is een aantal trainingen niet doorgegaan in verband met te
weinig aanmeldingen. In het najaar zijn ook de specials ‘Veilig sport- en
beweegklimaat’ en ‘Kascommissie’ aangeboden. In de toekomst zullen
er vaker specials aangeboden worden.
Op 8 februari 2017 vond de Inspiratieavond “Heeft uw vereniging
toekomst bij een succesvolle cultuurverandering ?” plaats, dit maal
georganiseerd in samenwerking met de werkgroep Mensen met een
beperking. Sprekers deze avond waren Riet Marsman,
ervaringsdeskundige en actief als vrijwilliger, dr. Nicolette Schippervan Veldhoven, lector bij NOC*NSF met als specialisatie een veilig
sport- en beweegklimaat, en Grace Brok, voorzitter van SV Helios
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(Deventer). Het uitgangspunt van deze Inspiratieavond was om het
thema cultuurverandering bespreekbaar te maken zodat deze binnen
de verenigingen tot beweging en verandering kan leiden.
In 2017 hebben leden van de kerngroep BA bijeenkomsten van
BestuurdersCentraal
in
Utrecht
bezocht.
Omdat
er
bij
BestuurdersCentraal vrijwel geen vooruitgang geboekt is, is besloten
voorlopig nog niet aan te haken.
Op 11 april 2017 is er een avond georganiseerd voor trainers van de BA
om suggesties, kansen en verbeteringen voor de toekomst van de BA te
bespreken. Voor die avond hadden zich 18 mensen aangemeld.
De kerngroep van de BA, eind 2017 bestaand uit 10 personen uit
verschillende organisaties, geeft sturing aan de BA.
SOFA
SOFA, de Stichting Ondersteunend Fonds Apeldoorn ten behoeve van
toekomstige Olympische en Paralympische sporters, heeft in 2017 zes
sporters ondersteund. De werkgroep SOFA, bestaande uit 3 leden, zal in
2018 een voorstel doen over de huidige stand van zaken van SOFA en
de wens voor de toekomst.
Sportiviteit & Respect/Werkgroep (On)gewenst Gedrag
De “Werkgroep (On)gewenst Gedrag” heeft in 2017 verder gewerkt aan haar
doelen, zoals deze beschreven zijn in de “Handleiding Vertrouwens Contact
Persoon”. U vindt de tekst op de website van de Sportraad Apeldoorn
(www.sportraad.nl) en van Apeldoorn Pakt Aan.

In 2017 is met de leden van de poule van Vertrouwens Contact
Personen ervaring uitgewisseld. Er worden jaarlijks 2 bijeenkomsten
georganiseerd met de opgeleide VCP’ers. Uit deze bijeenkomsten blijkt
dat het van groot belang is deze ervaring met elkaar te delen. De
gesprekken vinden plaats onder leiding van een ervaren Vertrouwens
Persoon. Hierdoor krijgt de ervaring ook een verdiepingsslag en een
leermoment. Ook het informeren over nieuwe ontwikkelingen is een
onderdeel van de bijeenkomsten.

Begin 2017 is de VCP cursus georganiseerd. De deelnemers uit de
gemeente Apeldoorn betalen het gereduceerde tarief van € 75,00 i.v.m.
de nog aanwezige subsidie door de gemeente Apeldoorn. Daarnaast
wordt er gewerkt aan een aanpassing van de Handleiding voor VCP-ers.
Sporten met een Beperking
Naar aanleiding van het onderzoek en de rapportage over sporten met
een beperking in Apeldoorn functioneert de Werkgroep Sporten met
een beperking Apeldoorn. In deze werkgroep participeren meerdere
organisaties. U kunt meer informatie vinden over de werkgroep en de
samenstelling op de website van de Sportraad Apeldoorn
(www.sportraad.nl ).
In de werkgroep is (specifieke)deskundigheid die noodzakelijk is om
als vereniging en als vrijwilliger de mensen met een beperking goed te
kunnen begeleiden. Vanuit de werkgroep en de aangesloten
organisaties willen we aanbod en vraag naar deskundigheid beter op
elkaar afstemmen.
Om te komen tot een vergroting van de sportparticipatie van mensen
met een beperking heeft de werkgroep een aantal activiteiten in 2017
gerealiseerd:
1. Er zijn 4 bijeenkomsten geweest van de werkgroep. Daarin worden
diverse activiteiten op elkaar afgestemd.
2. Op 9 april is de Sportoriëntatiedag “Bijzondere Sporten voor Unieke
Mensen” in het Kristal georganiseerd. Ruim 20 aanbieders hebben
de bezoekers clinics aangeboden; hierdoor zijn de deelnemers in de
gelegenheid geweest diverse beweeg- en sportactiviteiten te
ervaren.
3. De website van Uniek Sporten Apeldoorn.
4. Om in de Stedendriehoek te komen tot 1 loket is er bij de provincie
Gelderland een subsidie aanvraag ingediend. Doel van dit project is
om binnen de Stedendriehoek te komen tot samenwerking,
afstemming en stimulering van een breed sportaanbod voor mensen
met een beperking. In de eerste maanden van 2015 heeft er overleg
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plaats gevonden met wethouders en vertegenwoordigers van de 7
gemeenten van de Stedendriehoek. De provincie heeft de aanvraag
1-loket Stedendriehoek gehonoreerd en daarmee is Simone Mouw
aangesteld om als regio coördinator te functioneren. Om te komen
tot een goede afstemming met de 7 gemeenten is er op 5 november
een overleg geweest, waarin afspraken tussen de gemeenten en de
regio coördinator zijn gemaakt.

voor initiatieven die in Apeldoorn leven, verder ontwikkeld worden en
een plek gaan krijgen.

In verband met het stopzetten van de provinciale subsidie is de functie van
regiocoördinator eind 2017 komen te vervallen. De werkgroep Sporten met
een Beperking is aan het zoeken naar een andere invulling en is samen met de
gemeente in afwachting van de uitkomsten van een verkennend onderzoek
dat binnen de verschillende gemeentes in de regio plaats vindt.

Wet & Regelgeving
Voor vragen op het gebied van Wet- & Regelgeving
sportverenigingen hebben we onze Raad van Advies in gezet.

van

Sportagenda 2015-2019
De Sportagenda is een ondersteuningsregeling van de Gemeente
Apeldoorn die ondersteund het ophalen van kansen uit het veld, dit
leidde er al toe dat allerlei partijen de afgelopen 2 jaar al actief hun
kansen naar voren brachten. Al deze ingediende kansen worden
getoetst aan de door de Stuurgroep opgestelde criteria en het
gemeentelijk vastgestelde sportbeleid als het gaat om toekenning van
de middelen. De begeleiding van de projecten (indiening en uitvoering
door de indieners) ligt bij de Sportraad, het secretariaat van de
Stuurgroep ligt bij de Gemeente.
De Sportagenda is een continu proces van aanvragen, beoordelen,
toekennen, uitvoeren, en verslaglegging. Er zijn in 2017 meerjarige
projecten maar ook projecten van kleine omvang gestart. De
Stuurgroep is begonnen met een evaluatie waarbij ervaringen moeten
leiden tot een vereenvoudiging en een activering van de aanvragen. De
Sportagenda zal een vaste waarde moeten zijn waarin de Sport,
onderwijs en de zorg, noem het ‘de comfortabele gezinsstad’ een loket
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LOBBY, NETWERKEN EN CONTACTEN

•

Overleg team Zorg, Welzijn & Sport, wethouder Sport
Het bestuur heeft 3x het reguliere overleg met het Team Zorg, Welzijn
en Sport en de wethouder Sport gevoerd. Onderwerpen waren o.a.:
• Accommodatiezaken;
• Comfortabele Gezinsstad;
• Gelders Sportakkoord;
• Heroverweging inzet sportsubsidies en pilotprojecten;
• Onderzoek Sporthallen Mulier Instituut;
• Moties “De Sport toekomstbestendig” en “Sport en Cultuur doen
iets extra”;
• Rapport Onderzoek accommodaties “Voorkomen is beter dan
genezen”;
• Rapport Voetbalfederatie “Ambitieus Samenwerken 055”;
• Sportagenda 2015-2019;
• Sporthuldiging 2017;
• Toekomst Sporthal Zuiderpark;
• Vitale sportvereniging;
• Voorjaarsnota 2017.
De voorzitter heeft daarnaast ad hoc overleg met de wethouder en
beleidsambtenaren sport.

•

Overleg Accres Apeldoorn
In 2017 is 4x regulier overleg met de staf plaatsgevonden.
Onderwerpen waren o.a.:
• Accommodatiezaken;
• Activiteitenkalender Sportstimulering;
• Convenant
Verenigingsondersteuning
Stimenz/Accres/Sportraad;
• Gezamenlijke projecten Accres Apeldoorn en Sportraad
Apeldoorn 2016/2017;
• Inzet Combinatiefunctionarissen/sportbuurtcoach.
• Onderzoek Sporthallen Mulier Instituut;

Rapport Onderzoek accommodaties “Voorkomen is beter dan
genezen”;
Zwembaden/kosten zwemwater..

Op basis van behoefte is er overleg gevoerd met de afdeling
Sportstimulering en de divisie Vastgoed. Daarnaast heeft de voorzitter
ad hoc overleg met de directeur van Accres Apeldoorn.
Politiek
De Politieke Markt is 4x bezocht in het kader van de Meerjaren
Programma Begroting, Onderzoek Sporthallen Mulier Instituut,
Kunstgrassubsidie en heroverweging sportsubsidies.
Voor de sportvoerders van de politieke partijen zijn 2 bijeenkomsten
georganiseerd.
PR & Communicatie
Website/Facebook/Twitter
De Social Media is het medium om een breder publiek te bereiken. Ook
de Sportraad beheert een website, facebookpagina en twittert.
De website www.sportraad.nl informeert de sportverenigingen met
actueel nieuws, de Sportagenda, de huidige sportsubsidies, de Raad
van Advies, de werkgroep Sportiviteit & Respect, de werkgroep Sporten
met een Beperking enzovoort. De website voorziet de sporter van
informatie over de aangesloten leden.
Item De Bestuurstafel
De aangesloten leden van de Sportraad Apeldoorn worden door middel
van het item “De Bestuurstafel” digitaal geïnformeerd waar het bestuur
zich in een bepaalde periode mee bezig heeft gehouden.
Digitale Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief wordt zo breed mogelijk informatie verstrekt in
relatie tot de sport. Deze nieuwsbrief wordt breed verstuurd.
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Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) en RTV Apeldoorn

In het afgelopen verslagjaar is vanuit de Sportraad actief deelgenomen
aan 2 bijeenkomsten van het PBO. Voor RTV Apeldoorn een wezenlijk
onderdeel in het kader van de Mediawet. In het PBO zijn
vertegenwoordigers aanwezig uit Zorg, Samenleving Dorps- en
Wijkraden, Senioren/Ouderenorganisaties, Sportverenigingen, Jeugd
&Jongeren, Onderwijs/Educatie/Media, Cultuur, Monumenten &
Historie, Werknemers/werkgevers, Etnische culturen/immigranten en
Levensbeschouwing.
Het PBO kijkt naar de beleidsplannen die het bestuur van RTV
Apeldoorn maakt en geeft haar goedkeuring voordat het naar het
Commissariaat voor de Media wordt gestuurd. Vanuit de Sportraad
wordt gewerkt aan een “wensenlijstje sport” om een breder
sportaanbod op RTV Apeldoorn aan bod te laten komen.
Overzicht contacten/overleg
 Accommodatiezaken
 Accres stafoverleg
 ALV
 Bestuursvergaderingen
 Bestuurdersacademie Apeldoorn
 Bezoek congressen/symposia/seminars
 Convenant Verenigingsondersteuning Stimenz/Accres/Sportraad
 Evenementen/bijeenkomsten
 Federatie Amateur Voetbalverenigingen Apeldoorn e.o.
 Gemeentelijk overleg
 Inspiratiebijeenkomst Bestuurdersacademie Apeldoorn
 PBO overleg
 Politiek waaronder de PMA
 SOFA
 Sportevenement/Sporthuldiging
 Sportgala Gelderse Sport Federatie
 Stimenz/Apeldoornparktaan
 Werkgroep Sportiviteit & Respect waaronder VCP bijeenkomsten

 Werkgroep Sporten met een Beperking waaronder 1 loket
Aangepast Sporten Stedendriehoek
Overzicht lopende projecten en samenwerkingsverbanden
 Bestuurdersacademie Apeldoorn
 Convenant Verenigingsondersteuning Stimenz/Accres/Sportraad
 Heroverweging inzet sportsubsidies en pilotprojecten
 Informatiemarkt Statushouders
 Onderzoek Sporthallen Mulier Instituut
 Overleg Accres, staf en afdeling Sportstimulering
 Overleg wethouder sport en team Zorg, Welzijn & Sport
 Programma Beleidsbepalend Orgaan/RTV Apeldoorn
 Rapport Onderzoek accommodaties “Voorkomen is beter dan
genezen”
 Rapport Voetbalfederatie “Ambitieus Samenwerken 055”
 Sportagenda 2015-2019
 Sportevenement 2017
 Stimenz/Apeldoornparktaan
 Werkgroep (On)gewenst gedrag waaronder VCP en Respectquiz
 Werkgroep Sporten met een Beperking waaronder 1 loket
Aangepast Sporten Stedendriehoek
Het bestuur heeft in het verslagjaar een gemiddelde van 5 uur per week
besteed aan bovenstaande activiteiten.

8

VERENIGINGSZAKEN
Uitgangspunt voor het bestuurlijk handelen zijn de doelstellingen in de
statuten:
1. de behartiging van de belangen van de leden in de ruimste zin van
het woord;
2. de bevordering van de sport in Apeldoorn in al haar
verschijningsvormen;
3. de stimulering van de sportdeelname in Apeldoorn;
4. al hetgeen rechtstreeks of zijdelings verband houdt met wat
hierboven genoemd is of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin van het woord.
Samenstelling Bestuur
Henk Dijkgraaf, voorzitter
Jan Schuitema, vicevoorzitter (afgetreden per 27 november 2017)
Alie Talsma-Adema, secretaris
Hans Ligt, penningmeester
Theo Veeneman, bestuurslid (afgetreden per 17 mei 2017)
Bernard de Vries, bestuurslid (afgetreden per 17 mei 2017)
Gert Boonen, bestuurslid
Gert Mulder, bestuurslid (aangetreden per 17 mei 2017)
Vacature bestuurslid
Ereleden
Frans Bagchus †
Hans Berkman
Rien Booij †
Piet Boon
Fop ten Broek
Jan Brouwers
Dick van Groen
Peer Hanedoes †
Herman Herberts †
Freek Kamminga

Frans van Melsen
Henk Rosenkö tter †
Jan Schuitema (met ingang van 27 november 2017)
Theo Veeneman (met ingang van 17 mei 2017)
Gerhard Verbeek
Anne Fokke de Vries
Bernard de Vries (met ingang van 17 mei 2017)
Raad van Advies
De Raad van Advies heeft als doelstelling het uitbrengen van
doelgerichte (deskundige) adviezen teneinde de professionaliteit en het
beter functioneren van de sportverenigingen in Apeldoorn te
stimuleren en verbeteren.
De Raad bestaat uit:
René Boon, belastingadviseur;
Reinier van Dijk, medische zaken;
Haije Bonga, notaris;
Alwin Linthorst, bouwzaken;
Kees van Buuren, bouwzaken;
Ronald Schaufeli, civiele techniek;
Ab Scherpenzeel, financiële zaken;
Jan Schuitema, algemene beleidszaken;
Richard Geurts, juridische zaken.
Algemene Ledenvergaderingen (ALV)
In 2017 is twee maal een ALV gehouden en wel op 17 mei en 27
november 2017.
Op de agenda stonden onder meer de volgende onderwerpen:
- De gebruikelijke jaarverslagen en financiële verantwoording;
- Begroting 2018;
- Van Vitaliteitsmeting naar Clubmetingen.nl;
- Rapport “Voorkomen is beter dan genezen”;
- Hervorming gemeentelijke sportsubsidies;
- SOFA;
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-

Gelderland Sport/subsidieregels en sponsoring
Apeldoorn Marketing;
Presentatie FSG.

-

Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft in dit verslagjaar tien maal vergaderd.
Onderwerpen die hierbij aan de orde zijn geweest zijn onder andere:
- Accommodatiezaken;
- ALV;
- Bestuurdersacademie Apeldoorn;
- Criteria sportpenningen;
- De Comfortabele Gezinsstad;
- Financiële zaken;
- Gastles Aventus;
- Convenant
Verenigingsondersteuning
Stimenz/Accres/Sportraad;
- Gemeentelijke MPB 2017-2020;
- Huisvesting;
- Inzet combinatiefunctionarissen;
- Informatiemarkt Statushouders;
- Jaarplan 2018;
- Provincie Gelderland/De Open Club;
- PBO/RTV Apeldoorn;
- PR & Communicatieplan;
- Proeverij Vrijwilligers Apeldoornpaktaan;
- Rabobank project verenigingsondersteuning;
- Serious Request;
- Sportagenda 2015-2019;
- Sporthuldiging;
- Sportwoordvoerdersbijeenkomsten;
- Overleg wethouder en beleidsambtenaren sport;
- Overleg Accres Apeldoorn;
- Overleg Federatie Amateurvoetbalverenigingen Apeldoorn en
omstreken;

-

Voorjaarsnota/moties “De sport toekomstbestendig” en “Sport
en Cultuur doen iets extra”/Hervorming gemeentelijke
sportsubsidies;
Uitnodigingen voor jubilea, evenementen, symposia et cetera,
representatie;
Werkbezoek gemeente Berkelland;
Werkgroep Ongewenst Gedrag waaronder de Respectquiz en
bijeenkomsten poule Vertrouwenscontactpersonen;
Werkgroep Sporten met een Beperking waaronder de
Sportoriëntatie- dag Bijzondere Sporten voor Unieke Mensen.

Bureau
De algehele coördinatie, bewaking, het initiëren, anticiperen en de
secretariële taken vinden plaats op het bureau en worden uitgevoerd
door Sonja Noija (24 uur per week).
Verhuizing
In dit jaar is het bureau verhuisd van de Vlijtseweg 130, 7317 AK
Apeldoorn naar de Laan van Westenenk 6,
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Winst- en Verliesrekening 2017

FINANCIËN
Balans per 31 december 2017
31-12-2017
€
€
ACTIVA
Vaste activa
- Materiële vaste activa
Vlottende activa
- Vorderingen
- Liquide middelen

31-12-2016
€
€

0
11.299
81.532

99
1.305
107.966

92.831
92.831
PASSIVA
Eigen vermogen
Kortlopende schulden

Toelichting:
Eigen vermogen
- Bestemmingsreserve
personeelskosten
- Bestemmingsreserve
vervangingsinvesteringen
- Algemene reserve
- Resultaatbestemming

109.271
109.370

62.010
30.821
92.831

54.257
55.113
109.370

28.926

28.926

6.342

6.241

19.092
7.650

INKOMSTEN
Subsidiebaten
Projectsubsidie
Contributie leden
Sponsorbijdrage
Bijdragen projecten
Overige bijdragen
Rentebaten
Totaal inkomsten
UITGAVEN
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Afschrijvingen
Kantoorkosten
Bestuurskosten
Administratiekosten
Sporthuldiging
Projecten
Onvoorzien/overig
Totaal uitgaven
Resultaat

Realisatie
2017
€
33.983
41.169
5.824
1.825
1.204
720
0
84.725

Begroot
2017
€
33.550
5.500
1.500
900
200
41.650

Realisatie
2016
€
33.370
14.015
5.714
4.415
5.391
469
411
63.785

Realisatie
2015
€
33.203
5.051
5.806
8.734
6.023
806
59.623

12.290
5.337
99
6.032
5.573
2.904
1.192
43.312
235
76.974

21.200
8.100
200
6.225
4.950
2.000
1.800
900
600
45.975

20.240
7.817
200
4.564
3.925
1.936
2.328
19.406
128
60.544

19.215
7.771
200
8.147
4.618
2.904
819
11.074
485
55.233

7.751

- 4.325

3.241

4.390

16.822
2.270
26.742
62.010

Resultaatbestemming 2017:
- Algemene reserve
- Bestemmingsreserve personeelskosten
- Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen
Saldo

19.092
54.257

7.650
0
101
7.751
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Bestuursverslag jaarrekening 2017
Op de voorgaande pagina is de balans per 31 december 2017 en de
Winst- en Verliesrekening over 2017 opgenomen. Onderstaand wordt
dit nader toegelicht.
Balans per 31 december 2017
De vordering per 31 december 2017 bestaat voor € 10.009 uit een nog
te ontvangen subsidie van de Provincie Gelderland voor het project
‘Loket aangepaste sport Stedendriehoek’.
De liquide middelen zijn in 2017 met € 26.434 afgenomen tot € 81.532,
met name als gevolg van het besteden van de in voorgaande jaren
ontvangen bijdragen voor diverse projecten, waarvan het Loket
aangepaste sport Stedendriehoek de belangrijkste is.
De kortlopende schulden bestaan voor € 14.636 aan nog te betalen
bedragen ultimo 2017 en voor € 16.185 aan overlopende
verplichtingen ten aanzien van de volgende projecten:
•
•
•
•
•

Sportiviteit en Respect/Vertrouwens Contact Persoon
Sporten met beperking
Bestuurdersacademie
Vitaliteitsmeting sportverenigingen
Beheer, onderhoud en optimalisatie bestaande sportverenigingen

Als gevolg van het positieve exploitatieresultaat van € 7.751 is het
eigen vermogen toegenomen tot € 62.010. Door het bestuur is, conform
voorgaande jaren, een bestemmingsreserve gevormd ten behoeve van
toekomstige investeringen. Dotatie hiervan vindt plaats voor het
verschil tussen de begrote en de in het boekjaar gedane investeringen.
Dit verschil bedroeg in 2017 € 101.
Daarnaast is de in voorgaande jaren gevormde bestemmingsreserve
personeelskosten gehandhaafd. Aan deze bestemmingsreserve is in
2017 niet gedoteerd. Deze bestemmingsreserve is gevormd voor
maximaal de hoogte van het jaarsalaris van de vaste
bureaumedewerkster van de vereniging. Deze reserve mag alleen
aangewend worden voor het ondervangen van onvoorziene
omstandigheden betreffende de aanstelling van deze medewerkster.

Er is een huurverplichting afgesloten inzake de huur van
kantoorruimte. Deze is voor 1 jaar afgesloten met ingang van 1 mei
2017, en zal jaarlijks stilzwijgend worden verlengd met een
aansluitende periode van één jaar.
Winst- en verliesrekening over 2017
De subsidiebaten betreft de jaarlijkse subsidie van de Gemeente
Apeldoorn. Onder Projectsubsidie, Bijdragen projecten en projecten
staan de inkomsten en uitgaven van de projecten waarvoor een aparte
subsidie/bijdrage is ontvangen. De inkomsten worden ten gunste van
de winst- en verliesrekening gebracht in het jaar waarin ook de
uitgaven zijn verantwoord.
Op de personeels- en bestuurskosten zijn de doorbelaste kosten naar
projecten in mindering gebracht.
De huisvestingskosten zijn lager dan begroot als gevolg van de
verhuizing die in 2017 heeft plaatsgevonden, waardoor de huur- en
servicelasten zijn gedaald. De bestuurs- en administratiekosten zijn per
saldo circa € 1.500 hoger dan begroot. Voor de sporthuldiging 2017 is
een bedrag uitgegeven van € 1.192.
Het financiële verslagjaar 2017 wordt afgesloten met een positief saldo
van € 7.751.
Voor de komende jaren zal de Sportraad blijven zoeken naar nieuwe
middelen (subsidie en/of sponsoring) om haar activiteiten en projecten
te kunnen blijven uitvoeren en daar waar mogelijk en zinvol te
intensiveren.
De complete jaarrekening ligt voor de leden ter inzage op het kantoor
van de Sportraad te Apeldoorn. Belangstellenden wordt gevraagd
vooraf te bellen met het secretariaat 055 360 45 70 of te mailen naar
info@sportraad.nl.
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VERENIGING SPORTRAAD APELDOORN

Bestuur
Stafbureau

Raad van Advies

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

Externe Gremia

Interne zaken

Financiën

De Vereniging

Accommodaties

Topsport

PR & Communicatie

Voorzitter jury
sportverkiezingen

Wet & Regelgeving

PBO

Kwaliteit, Educatie en Gezondheid
Bestuurdersacademie Apeldoorn

Sportiviteit & Respect
Werkgroep Ongewenst Gedrag

Werkgroep
Sporten met een Beperking
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APELDOORNSE SPORTHULDIGING 2017
De Sportraad Apeldoorn heeft in samenwerking met de gemeente
Apeldoorn op 14 februari 2018 in de raadszaal van het Stadhuis de
uitreiking sportpenningen en de huldiging van de Sportvrouw, de
Sportman, de Sportploeg, sporter/ploeg met een Beperking en het
Sporttalent
van
2017
georganiseerd..
Naast de gebruikelijke vakjury is dit jaar ook weer gewerkt met een
publieksjury. Burgers konden hun stem uitbrengen op de
genomineerden kandidaten via het platform Indebuurt.
De jury van de Apeldoornse Sportverkiezingen bestond in 2017 uit:
Henk Dijkgraaf, voorzitter;
Frank Hofland;
Monique Kuipers;
Gert Mulder;
Bob Holtkamp;
Evaline Heuvelmans.
De jury heeft de volgende sporters genomineerd:
Sporttalent (Beelaerts van Blokland Bokaal)
• Zilver Schmitz (trampolinespringen)
• Gjalt Panjer (atletiek)
• Fredericku Bedou (karate)
• Anniek Wever (wielrennen)
Fredericku Bedou is de winnaar geworden

Sportvrouw
• Hetty van der Wouw (baanwielrennen)
• Floor Meijering (trampolinespringen)
• Anne Terpstra (mountainbike)
Floor Meijering is uitgeroepen tot Sportvrouw van Apeldoorn 2017
Sportman
• Jeffrey Hoogland (baanwielrennen)
• Bas Markies (atletiek)
• Jordy de Kruijf (biljarten)
Jeffrey Hoogland is gekozen tot Sportman van Apeldoorn 2017
Sportploeg
• Herenteam Sabel Surtout (schermen)
• Damesteam Sabel Surtout (schermen)
• Damesteam Veluwse Golf Club
Herenteam Sabel Surtout is gekozen tot Sportploeg van Apeldoorn
2017
Sport(st)erploeg met een beperking
•
•
•

Karin Pruijssers (schaken)
Joelle Engel (tandemfietsen)
Niels Hebing (BMX)

Joelle Engel is gekozen tot Sportster met een Beperking 2017
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Uitreiking sportpenningen
In totaal zijn 104 sportpenningen uitgereikt aan Nederlands kampioenen (of
hoger). Hieronder de namen van alle kampioen op alfabetische volgorde.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adam van Emst (karate)
Alma Hollen (atletiek)
Alysha Mulder (trampoline + klimmen)
Anne Terpstra (mountainbike)
Anniek Wever (baanwielrennen)
Ard Vlooswijk (atletiek)
Arnout Smit (atletiek)
Ashley Proosten (streetdance)
Astrid Visch-van Spijk (schermen)
Bart van Triest (volleybal)
Bas Jacobsen
Bas Markies (atletiek)
Bas van den Dool (volleybal)
Bep van Riessen (zwemmen)
Bob de Vries (zwemmen)
Britt van de Steeg (streetdance)
Chanel Tognon (streetdance)
Cynthia Sellaiyah (streetdance)
Daan Meyer (atletiek)
Danique van Limbeek (karate)
Daphne van der Haas (volleybal)
Darrick Lu (karate)
Dirk-Jan Bouwman (schermen)
Douwe Geluk (kung Fu)
Eddy Merckx (biljarten)
Elis Ligtlee (baanwielrennen)
Enli Chiang (schermen)
Erick Wijngaards (dynamic tennis)
Floor Meijering (trampoline)
Fredericku Bedou (karate)
Gert Stappenbelt (mountainbike)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Giovanni Bijsterbosch (volleybal)
Gjalt Panjer (atletiek)
Herman Aalberts (triathlon)
Hetty van de Wouw (baanwielrennen)
Hidde Loopik (volleybal)
Jamie Bo Schaap (karate)
Jeffrey Hoogland (baanwielrennen)
Jefhta Geluk (streetdance)
Jelle Bosma (volleybal)
Jennifer van Westerink (karate)
Johannes Engel (atletiek)
Jordy de Kruijf (biljarten)
Jowi Cnossen (mountainbike)
Jurn Booltink (trampoline)
Justin Kaewborisut (karate)
Justus Willemsen (baanwielrennen)
Karin Pruijssers (schaken)
Katey Koopman (volleybal)
Kevin Barten (trial)
Kimberly Oosterveen (karate)
Koen Pelgrim (volleybal)
Kyra Lamberink (baanwielrennen)
Laura Bonthuis (kung Fu)
Leny Kamp (zwemmen)
Linde van Verre (karate)
Lisa Zeevat (trampoline)
Loïse Flight (trampoline)
Luca van Lienden (volleybal)
Luna Cnossen (baanwielrennen)
Mads Teunissen van Manen (mountainbike)
Mare Hekkelman (trampoline)
Marije Boute (streetdance)
Mark de Jong (schieten)
Marnick Bredenoort (volleybal)
Matthijs Barkel (run archery)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Merijn van Dijk (volleybal)
Mick van Randtwijk (schaken)
Mijntje Crone (run archery)
Mike Goedhart (schermen)
Milan Wijgman (kung fu)
Milan Ziemerink (mountainbike)
Mustafa Seker (kung fu)
Nancy Nuesink (karate)
Niek van den Berg (streetdance)
Niels van ’t Hoenderdaal (baanwielrennen)
Nikola Lukic (volleybal)
Olaf Schäfer (volleybal)
Onne Verheul (paardrijden)
Patrick van Raalte (zeilen)
Pjotr van der Lubbe (volleybal)
Puck Pieterse (mountainbike)
Quinton Faas (schermen)
Raymond Linders (kung fu)
René Hondelink (atletiek)
Robbert Goossens (schermen)
Roy Eefting (baanwielrennen)
Roy van den Berg (baanwielrennen)
Sam Eindhoven (skiën)
Sam Ruiters (volleybal)
Sam Ligtlee (baanwielrennen)
Sander Donatz (karate)
Sandra Palac (karate)
Saskia Dhont-Jansen (mountainbike)
Selina Cicek (karate)
Shanne Braspenninxc (baanwielrennen)
Sietse Pol (volleybal)
Sophie Smits (schermen)
Stijn Hezeman (baanwielrennen)
Tess van Randtwijk (atletiek)
Tilly Jacobs (atletiek)

•
•
•
•
•
•
•

Tim Mulderij (volleybal)
Ton Smit (atletiek)
Tonnie Stouten (atletiek)
Vera Jonker (turnen)
Wilco van Hal (dynamic tennis)
Yvar Beumer (volleybal)
Zilver Schmitz (trampoline)
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LEDENLIJST PER 31-12-2017

(cursief staan de verenigingen
met meerdere takken van sport)
Nieuwe leden:
SV Beemte Broekland 15 februari
Bowlsclub Woods 6 april
American Football &
Cheerleading Monarchs 22
november
Aikido
Aikido Apeldoorn
Atletiek
AV Veluwe
AV ’34
St. Omnisport Nederland
St. Marathon Apeldoorn
St. Triatlon Apeldoorn
St. Apeldoorn Atletiekstad
Badminton
Badmintonclub ABC/Satria
Badmintonclub Appoldro
Badmintonclub Valkenberg
Omnivereniging WSV
Omnivereniging BSV
Basketbal
Omnivereniging WSV
Omnivereniging BSV
Biljarten
Biljartvereniging DTRC
St. Apeldoorns Biljartcentrum
SV Orderbos
SC Klarenbeek
Kon. Ned. Biljart Bond, distr.
Stedendriehoek

Boksen
Apeldoornse Boks- en Conditieclub

Federatie Apeldoornse
Gymnastiekverenigingen

Bridge
Apeldoornse Bridge Federatie

Handbal
Handbalvereniging Achilles
SC Klarenbeek

Bowls
Bowlsclub Woods
Budo
Budo- en recreatiesport Sakura
Darts
SV Orderbos
Omnivereniging WSV
Dynamic Tennis
Omnivereniging WSV
Badmintonclub Appoldro
Fietscross
BMX Apeldoorn
American Football
AFC Monarchs
Fitness
Zaalsport Apeldoorn
Golf
De Veluwse Golfclub
Gymnastiek
Gymnastiekvereniging de Kempers
Gymnastiekvereniging K.D.O.
Gymnastiekvereniging Novitas
Gymnastiekvereniging NTK
Gymnastiekvereniging Torpedo
Omnivereniging BSV
Omnivereniging DIO Ugchelen
SC Klarenbeek
Sportvereniging DIO Beemte-Broekland
Sportclub Teuge

Handboogschieten
Avalon Sports
SV Beemte Broekland
Hengelsport
Hengelsportvereniging Tot Ons
Genoegen

Korfbal
Korfbalvereniging Atalante
Korfbalvereniging AKC Steeds Hooger
Modelbouw
ARMC Aero Dynamic
Auto Modelbouw Club Apeldoorn
Motorsport
Trialclub Apeldoorn
Mountainbike
Mountainbikevereniging Bar End

Jazzdance
Omnivereniging DIO Ugchelen

Omniverenigingen
Omnivereniging BSV
Omnivereniging WSV
Omnivereniging DIO Ugchelen
Sportvereniging DIO Beemte-Broekland
SC Klarenbeek
SV Orderbos
Avalon Sports
Zaalsport Apeldoorn
Sportclub Teuge

Hondensport
Apeldoornse Kynologenclub

Onderwatersport
Onderwatersportvereniging SUB ’70

Jeu de Boules
Jeu de Boulesvereniging ’t Zwijntje
Avalon Sports

Roeien
ARV de Grift

Hockey
Hockeyvereniging AMHC
Honk- en Softbal
Honkbalvereniging Robur ’58
Honkbalvereniging WSB

Judo
Omnivereniging DIO Ugchelen
Karate
Karate-do Van Elburg
Karate-do Smaal
Klootschieten
Klootschietvereniging Woudhuis

Rugby
Rugbyvereniging The Rams
Ruitersport
Dakotaruiters
Oost Veluwe Rij- en Jachtver.
L.R. en P.C. WWNA
St. Paardrijden Gehandicapten
Schaatsen/skeeleren
Schaats- en skeelervereniging DNIJ
SC Klarenbeek

Schaken
De Schaakmaat
Schaakstad Apeldoorn
Schermen
Schermvereniging Surtout
Schieten
SV Beemte Broekland
Sporten met een beperking
Atletiekvereniging AV’34
Gymnastiekvereniging Novitas
Gymnastiekvereniging NTK
BMX Apeldoorn
Handbalvereniging Univé Achilles
Korfbalvereniging Atalante
Omnivereniging WSV, basketbal
Omnivereniging DIO-Ugchelen, judo
St. Paardrijden Gehandicapten\
Sv Beemte Broekland
(handboogschieten)
Tafeltennisvereniging De Brug
Tennisvereniging Vego
Voetbalvereniging Albatross
Voetbalvereniging Loenermark
Voetbalvereniging Victoria Boys
Voetbalvereniging WWNA
Voetbalvereniging ZVV ’56
Volleybalvereniging Alterno
Volleybalver. Dynamo
Zwemver. Apeldoornse Watervrienden
Tafeltennis
Tafeltennisvereniging De Brug
Tafeltennisvereniging De Veluwe
Tennis
Tennisvereniging Beekbergen
A.l.t.v. Daisy
Tennisclub. Kerschoten
Tennisvereniging Loenen

Tennisclub de Maten
A.l.t.v. Quick
Tennisclub. Sprenkelaar
A.l.t.v. Tepci
Tennisvereniging Ugchelen
Tennisvereniging Vego
Apeldoornse Tennis Federatie

Omnivereniging BSV
Omnivereniging WSV
Omnivereniging DIO Ugchelen
SC Klarenbeek
Sportvereniging DIO Beemte-Broekland
Zaalsport Apeldoorn
Sportclub Teuge

Trampoline
Cleton Sports
Gymnastiekvereniging KDO

Wandelen
A.W.F. de Trekvogels
E.A.W.C. Wandellust
Omnivereniging BSV
Apeldoorns Wandelcomité
Apeldoornse Wandelfederatie
St. Internationale Vierdaagse Apeldoorn

Trimmen
St. Trim Apeldoorn
Zaalsport Apeldoorn
Voetbal
v.v. AGOVV
v.v. Albatross
v.v. Alexandria
c.s.v. Apeldoorn
v.v. Apeldoornse Boys
v.v. Beekbergen
v.v. Columbia
v.v. Groen Wit ’62
SC Klarenbeek
v.v. Loenermark
vv. SV Orderbos
s.v. Prins Bernhard
v.v. Robur et Velocitas
v.v. TKA
v.v. Victoria Boys
Omnivereniging WSV
v.v. WWNA
v.v. ZVV’56
Federatie van Amateur
Voetbalverenigingen Apeldoorn e.o.
Scheidsrechtersver. Apeldoorn e.o.
Volleybal
Volleybalvereniging Alterno
Volleybalvereniging sv Dynamo
Sportvereniging Hart Nodig

Wielrennen
AR & TV De Adelaar
Zaalvoetbal
vv. AGOVV
vv. Albatross
vv. Apeldoornse Boys
vv. Columbia
Omnivereniging WSV
vv. Robur et Velocitas
vv. Victoria Boys
vv. ZVV’56
Sportclub Teuge
Zwemmen
Zwemvereniging Aquapoldro
Zwemvereniging Apeldoornse
Watervrienden
Apeldoornse Vrijwillige
Reddingsbrigade

