ADVIEZEN

Inleiding
De kennis en ervaring die SWS in de loop der jaren heeft opgedaan bij het verstrekken van borgstellingen
ten behoeve van sportorganisaties kan ook ingezet worden voor andere doeleinden. Zo zijn er in de
afgelopen jaren op verzoek diverse onderzoeken verricht voor meestal gemeenten.
Om een globale indruk te geven van het soort onderzoeken dat door SWS kan worden uitgevoerd worden
een aantal van de uitgevoerde onderzoeken kort beschreven.
1)

Is de betreffende sportorganisatie voldoende in staat om aan de toekomstige rente - en
aflossingsverplichtingen te voldoen van een nieuw aan te trekken financiering?
A - Haalbaarheid financiering renovatie tennis- en squashcentrum
In opdracht van een middelgrote gemeente in ZuidHolland heeft SWS een onafhankelijk financieel advies
verleend betreffende de haalbaarheid van een lening
voor een te renoveren, 25 jaar oude, tennis- en
squashcentrum. In opdracht van de gemeente is de
financiële positie en de meerjarenramingen van de
overkoepelende stichting, BV’s en onderliggende
tennisverenigingen beoordeeld.
B - Renovatie sporthal
Een sporthal welke door een stichting wordt geëxploiteerd kwam in aanmerking voor gemeentelijke
steun om de plannen te realiseren. De gemeente stelde daarbij als voorwaarde dat de stichting
voldoende in staat zou zijn om de financieringslasten voortvloeiende uit de renovatie voldoende te
kunnen dragen en vroeg SWS om dit op haalbaarheid te onderzoeken.
C - Financiële haalbaarheid nieuwbouw/verbouw toetsen i.v.m. lening revolverend fonds
gemeente
Voor een gemeente in de provincie Gelderland heeft SWS een onderzoek gedaan naar de
financiële haalbaarheid van nieuwbouw/verbouw van de kleedaccommodatie en kan tine van een
sportvereniging. De vereniging kon voor de financiering gebruik maken van een revolverend fonds
van de gemeente o.a. op voorwaarde dat SWS een positief advies uitbrengt over de haalbaarheid.
D - Advies SWS gewenst voor overname financiering
Voor een golfclub in het westen van het land heeft
SWS een onderzoek gedaan naar de financiële positie
van de vereniging. Dit in verband met de wens van de
vereniging om de financiering bij een andere
kredietverstrekker voort te zetten. In gesprekken met
mogelijke kredietverstrekkers werd duidelijk dat een
onafhankelijk advies van SWS bij zou dragen aan de
haalbaarheid van de financiering.

E - Verenigingen en duurzaamheid
SWS heeft, in opdracht van Rotterdam Sportsupport, een financiële analyse gema akt van
verenigingen uit Rotterdam die het predicaat “sportplus” kunnen verkrijgen en de financiële
haalbaarheid getoetst van verenigingen die, in het kader van het project “scoren met energie”, een
bancaire lening willen aantrekken.
F - Jaarlijkse beoordeling van financiële situatie
In opdracht van een gemeenteraad heeft SWS niet alleen de financiële haalbaarheid getoetst van
een investering, maar daarnaast werden van de betreffende stichting en vereniging ook jaarlijks de
jaarstukken opgevraagd om een beoordeling te kunnen geven van de financiële situatie van beide
entiteiten.
2)

Beoordelen van (financiële) draagkracht van een sportorganisatie in relatie tot het
toekomstperspectief
A - Beoordeling herhuisvesting voetbalverenigingen
In opdracht van Rotterdam Sportsupport heeft SWS de financiële haalbaarheid getoetst van vier
voetbalverenigingen met betrekking tot een (her)huisvesting naar een nieuwe accommodatie in
Rotterdam. Sportsupport heeft daarmee inzicht gekregen in de financiële draagkracht va n deze
voetbalverenigingen en in de meerjaren begroting is rekening gehouden dat drie
voetbalverenigingen als fusievereniging gebruik gaan maken van de nieuwe accommodatie.
B - Nieuwbouw multifunctionele accommodatie
Voor een Limburgse gemeente heeft SWS een financieel
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor de nieuwbouw
van een multifunctionele judo- en
tafeltennisaccommodatie. Met een beoordeling op
kwaliteit, continuïteit en meerjaren exploitatie van de
gebruikende verenigingen en een nog op te richten
overkoepelende stichting.
C - Fusieplan hockeyverenigingen toetsen op de financiële inhoud
Twee hockeyverenigingen hadden aan de gemeente een fusieplan gepresenteerd welke door SWS
is getoetst op de financiële inhoud. Het betrof een ambitieus plan waarbij door het bestuur van
beide verenigingen de wens was uitgesproken om te komen tot een gezonde fusievereniging die de
mogelijkheden heeft om zowel breedtesport als topsport op een professionele en veilige wijze te
beoefenen. In verband met de bijdrage van de gemeente voor het project werd een onafhankelijk
advies als voorwaarde gesteld.
D - Kunstgras voetbalverenigingen
Een gemeente in het Oosten van het land gaf de
voetbalverenigingen binnen haar gemeente de
mogelijkheid om kunstgras aan te leggen. Met de
betreffende verenigingen werden afspraken gemaakt
over de vervanging van de toplaag. Deze komt de eerste
keer nog voor rekening van de gemeente. Daarna komen
allen (vervangings)investeringen voor rekening van de
club. SWS werd gevraagd een oordeel te geven over de financiële draagkracht van de
verenigingen.

