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1 VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE

1.1 SWS helpt meer dan 100.000 sporters

Met trots kan het bestuur van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) melden dat in 2017 een bijzondere 

mijlpaal in de historie van het fonds is behaald door in dit jaar meer dan 100.000 sporters te helpen om de

kwaliteit van hun accommodatie te verbeteren. De afgelopen jaren lag dit aantal op circa 75.000 sporters 

per jaar.

In 2017 werden er veel borgstellingen verleend voor duurzame investeringen als Ledverlichting of zonnepanelen. 

Veel aanvragen voor dit type investeringen heeft het Ministerie van VWS op 22 september 2017 ertoe 

gebracht het vermogen van SWS in 2018 met 2,5 miljoen euro te vergroten. SWS is zeer erkentelijk met 

deze toezegging, waardoor de komende jaren nog veel duurzame investeringen met steun van SWS kunnen

worden gerealiseerd.

Tegenvaller voor SWS was de uitbetaling van een verstrekte borgstelling voor een golfvereniging van 

ruim 382.000 euro. Deze betaling was boekhoudkundig grotendeels voorzien.

Het blijft voor SWS zaak om te zorgen dat uitbetaling (en reductie van het vermogen van SWS), met behoud 

van de doelstelling, zo veel mogelijk achterwege blijft.

Veel verenigingen hebben het afgelopen jaar geïnvesteerd in de aanschaf van zonnepanelen.

1.2 Beleid in de komende jaren
Op 16 mei 2017 hebben bestuursleden en medewerkers van SWS in een uitgebreide sessie met elkaar

gesproken over de toekomstplannen van de stichting. Het met een borgstelling ondersteunen van sport- 

organisaties die willen investeren in de eigen accommodatie en hiervoor een bancaire financiering nodig 

hebben, blijft de primaire taak van SWS. Daarnaast zijn er een vijftal ambities geformuleerd waar de 

stichting zich in de komende jaren extra op wil richten. Dit betreft het ontsluiten van de beschikbare kennis, 

het verbeteren van de financieringscondities voor sportverenigingen, voorlichting geven aan sportorganisaties 

om investeringen in duurzame maatregelen te bevorderen, verbreding van de doelgroep en het vergroten van 

het borgstellingkapitaal.

Een speerpunt in het komende jaar zal liggen op het ontsluiten van de beschikbare kennis van SWS. 

Op dit moment heeft SWS ruim 1.600 sportorganisatie in haar bestand, waarvan ieder jaar de jaarstukken 

worden ontvangen. SWS wil van deze sportorganisaties kengetallen, die afkomstig zijn uit deze jaarstukken, 

geautomatiseerd inzichtelijk hebben. Er zal samenwerking met ICT-bedrijven en andere partners worden

gezocht om dit te realiseren.

Het afgelopen jaar is wederom ingezet op het voorlichting geven aan sportorganisaties om investeringen

in energiebesparende en -opwekkende maatregelen te bevorderen. Op verschillende congressen en bijeenkomsten

is SWS gevraagd om middels het geven van een presentatie sportorganisaties, bonden, gemeenten en andere

marktpartijen te informeren over de rol die SWS kan hebben in dit financieringstraject. Deze lijn zal in de

komende jaren worden voortgezet waarbij er steeds meer praktijkvoorbeelden beschikbaar komen, die andere 

sportverenigingen kunnen aanzetten tot het nemen van vergelijkbare maatregelen.
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In 2016 kondigde voormalig staatsecretaris van Financiën Eric Wiebes aan dat de zogenaamde 'sportvrijstelling' 

zal worden verruimd, zodat ook de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties door bijvoorbeeld een

beheersstichting onder de sportvrijstelling zou vallen. Dat betekent dat het ‘gelegenheid geven tot 

sportbeoefening’ op dat moment valt onder de btw-vrijstelling met als gevolg dat ook de btw over investeringen 

niet langer kan worden verrekend. Voor sportverenigingen -die vaak hoofdgebruiker van de sportaccommodaties 

zijn- zal dit verstrekkende gevolgen hebben. Op dit moment is er nog niet duidelijk op welke wijze de 

regelgeving zal wijzigen. SWS blijft actief betrokken om te bewerkstelligen dat er voor de sportsector een

passende compensatie komt, zodat de financiering van sportaccommodaties niet verder onder druk komt te staan.

1.3 Impact 

Vanaf de oprichting in 1980 zijn er 2.063 borgstellingen toegekend aan sportorganisaties. 

Hiermee is een bedrag gemoeid van ruim 170 miljoen euro. De bancaire financiering is historisch gezien

ruim het dubbele van de borgstelling en de investering meer dan het dubbele van de lening. Ruim 850 miljoen

euro aan vernieuwing van sportaccommodaties is daarom mede door SWS tot stand gekomen.

De laatste jaren is er -met behulp van de steun van SWS- jaarlijks voor ongeveer 50 miljoen euro

in sportaccommodaties geïnvesteerd.

In 2017 werden

veel sportorganisatie

geholpen met 

investeringen.

In 2017 zijn er in totaliteit 154 toekenningen aan sportorganisaties verleend. Een absoluut record in de

historie van SWS. Er is voor ruim 14 miljoen euro aan borgstellingen verstrekt, waarmee ruim 51 miljoen euro 

aan investeringen tot stand kan komen.

Voor duurzame investeringen zijn 62 toekenningen verleend voor in totaal 4,2 miljoen euro aan borgstellingen.

Hiermee kan in totaal 8 miljoen euro aan duurzame maatregelen tot stand komen. Deze investeringen zijn

voornamelijk onder te verdelen in ledverlichting (50 projecten) en zonnepanelen (30 projecten). Met deze 

investeringen verwachten de sportorganisaties jaarlijks te kunnen besparen op energielasten. De hiervoor 

opgestelde energiescans en berekeningen gaan uit van een jaarlijkse besparing van bijna 400.000 euro voor deze 

62 sportorganisaties samen. SWS heeft jaarlijks inzicht in de jaarstukken, waardoor de komende jaren kan worden

vastgesteld wat de daadwerkelijke besparing is geweest. Deze informatie kan worden gebruikt om andere

sportverenigingen te helpen bij het maken van vergelijkbare investeringsbeslissingen.

1.4 Bestuursvergaderingen

In 2017 vonden er -net als in de voorgaande jaren- vier vergaderingen plaats. Daarin wordt door het bestuur

kennisgenomen van de activiteiten van de werkorganisatie. Naast de nieuw toegekende borgstellingen en de 

controle van bestaande projecten is er daarbij veel aandacht voor de dossiers waarbij de financiële situatie van de

betreffende sportorganisaties als ‘problematisch’ wordt beoordeeld.

Het strategisch beleid voor de komende jaren is niet alleen onderdeel geweest in de reguliere 

bestuursvergaderingen, maar gaf ook aanleiding voor een aparte bijeenkomst waarbij ook de medewerkers 

werd gevraagd om mee te denken over de toekomst van SWS.

Het jaarverslag 2016, de jaarrekening 2016 en de begroting 2017 werden door het bestuur vastgesteld.

Tijdens die bespreking werd kennis genomen van het accountantsverslag betreffende het boekjaar 2016.

De statuten van SWS zijn op 18 januari 2017 notarieel vastgesteld, zodat deze beter aansluiten op de huidige

werkwijze van de stichting.
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1.5 Samenstelling bestuur en werkorganisatie

Het statutaire bestuur bestond in 2017 uit Karin van Bijsterveld (voorzitter), Michiel de Brauw (penningmeester),

Marieke van Doorn (secretaris), George de Jong en Roel Robbertsen.

In de werkorganisatie vormden Dick Zeegers (directeur) en Stefan de Wit (senior projectadviseur) in 2017 de

directie van SWS. Josje Wessels was als office-manager actief en Gerard Oude Vrielink was als algemeen 

adviseur aan de stichting verbonden. Maarten Breman, Saskia Mulder en Jan Smulders functioneerden als 

projectadviseurs. Maurice van Leeuwen bekleedde de functie van projectadviseur tot 1 september 2017. 

1.6 Financiële positie sportorganisaties

Op basis van de jaarstukken van de meer dan 1.600 sportorganisaties die ieder jaar door SWS worden 

gecontroleerd kan in algemene zin een beeld van de financiële positie van sportorganisaties worden geschetst. 

Aan alle betrokken sportorganisaties wordt een kwalificatie toegekend. Op basis daarvan kan een inschatting 

worden gemaakt wat het risico is dat SWS wordt aangesproken op een borgstelling.

In de bovenstaande sheet is te zien dat het aantal sportorganisaties dat als matig of problematisch is

gekwalificeerd in de afgelopen jaren is verminderd. Lagere financieringslasten hebben hier mede voor zorg-

gedragen. SWS is positief over deze tendens. Gezien de historie blijft SWS waarschuwen dat toekomstige 

investeringen onder druk kunnen komen te staan. Het verruimen van het ‘Sportbesluit’ en een mogelijke   

compensatie voor sportorganisatie is volgens SWS van groot belang voor de financiering van de sport-  

infrastructuur in de toekomst. Over de wetgeving op dit vakgebied zal in 2018 meer bekend worden.

1.7 Banken

Met het verstrekken van een borgstelling beoogt SWS niet alleen dat de sportorganisatie hierdoor in staat

wordt gesteld om een bancaire lening te krijgen, maar ook dat dit gebeurt tegen gunstige

financieringsvoorwaarden. Om dit te bewerkstelligen heeft SWS met de ABN AMRO Bank, Rabobank

en Triodos Bank afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een arrangementsovereenkomst. 

In 2017 is ING daar als bancaire partner voor voetbalverenigingen bijgekomen.

Onderdeel van de afspraken met de banken is het bedrag dat SWS maximaal aan borgstellingen kan

verstrekken op basis van het aanwezige vrije vermogen van de stichting. Er geldt een multiplier

van 6 voor het vermogen dat bestemd is voor reguliere investeringen als velden en clubhuizen. 

Het vermogen dat beschikbaar is voor duurzame investeringen mag met een factor 3 worden uitgezet.
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1.8 Gemeenten  

Voor investeringen in velden, kleedkamers en clubhuizen kan SWS voor maximaal 50% van de bancaire lening 

borg staan. Daarbij geldt als voorwaarde dat ook de betreffende gemeente waarin een sportorganisatie gevestigd

is een vergelijkbare borgstelling verstrekt. De afgelopen jaren zijn de contacten met de gemeenten

verder geïntensiveerd. Dit heeft tot gevolg dat er nog jaarlijks nieuwe gemeenten kunnen worden toegevoegd

aan de lijst van inmiddels 306 gemeenten (+16 in de periode 2015 t/m 2017) waar SWS in haar historie een

borgstelling heeft toegekend. Het aantal gemeenten waarvan SWS inzichtelijk heeft dat zij een samenwerking

met SWS in hun beleid hebben opgenomen is in de periode 2015 t/m 2017 met maar liefst 21% toegenomen.

Met vrijwel alle grote gemeenten van Nederland heeft SWS nu een structurele samenwerking. Voornamelijk 

met gemeenten van een kleinere omvang is nog geen samenwerking tot stand gebracht. Hier ligt voor

SWS nog een uitdaging om ook deze op de voordelen van SWS te wijzen.

Jaarverslag 2017 pagina 5 van 11



1.9 Financiële positie 

Per 31 december 2017 bedraagt het Eigen Vermogen van SWS voor reguliere investeringen 8.971.471 euro.

Het vermogen in het vorige jaar was 8.947.614 verhoogd met het resultaat 2016 van 22.340 euro, totaal

derhalve 8.969.954 euro. Na toevoeging van het resultaat 2017 van 1.517 euro ontstaat het vermogen eind 2017.

Door een achtergestelde lening van 1 miljoen van de Rabobank is er bijna 10 miljoen euro aan 

vrij vermogen beschikbaar voor borgstelling van investeringen in onder andere clubhuizen, kleedlokalen en velden.

Voor investeringen in duurzame maatregelen is een vermogen van 5,31 miljoen euro beschikbaar. 

Het Ministerie van VWS heeft een toezegging gedaan dat dit vermogen het komende jaar

met 2,5 miljoen euro wordt uitgebreid.

De exploitatie leverde in de basis een positief resultaat van 25.178 euro op (vorig jaar 6.311 euro). 

De positieve basis exploitatie en de bijzondere baten en lasten leverde in 2017 samen een positief

resultaat van 1.517 euro (vorig jaar 22.340 euro).

Bij de bijzondere baten spelen de risicoberekening betreffende toegekende borgstellingen en de

waarde mutatie van beleggingen een dominante rol.

Om de continuïteit van SWS te bevorderen is voor de beheersing van de risico’s van aanspraken uit 

borgstellingen een voorziening gevormd. De omvang van deze voorziening wordt voor de reguliere

projecten individueel berekend. Voor duurzame projecten is grotendeels een vast percentage- vergelijkbaar

met de reguliere projecten- als basis genomen. Door deze werkwijze kan het vrij beschikbare vermogen 

normaal gesproken niet worden aangetast en zonder beperkingen gebruikt worden voor het verstrekken

van borgstellingen. Het afgelopen jaar is SWS op één borgstelling aangesproken voor een bedrag van

382.295 euro. Door een reeds gevormde voorziening is de afboeking voor SWS in 2017 beperkt gebleven.

Beleggingsbeleid

Voor beleggingsrisico’s is een afzonderlijke bestemmingsreserve getroffen. 

De bestemmingsreserve effecten is in 2017 verlaagd met 286.615 euro.

De bedragen zijn onderdeel van het totale beleggingsresultaat 2017. 

Daarbij is een ongerealiseerd resultaat van 236.298 euro en een koersverlies van 50.317 euro geboekt.

In de financiële commissie van SWS is besproken op welke wijze vrijval van middelen worden (her) belegd.
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2 ALGEMEEN

2.1 Statutair doel

Het doel van de stichting is door het verstrekken van borgstellingen het bevorderen van het stichten,

in stand houden, verbeteren en uitbreiden van de capaciteit van sportaccommodaties.

Dit doel tracht SWS te bereiken door onder andere het verstrekken van financiële waarborgen en adviezen.

2.2 Ontwikkeling 

SWS is opgericht toen aan het eind van de jaren ’70 werd geconstateerd dat sportverenigingen steeds meer 

moeite hadden om voor de investering in hun accommodatie een bancaire lening te krijgen.

Door banken zekerheid in de vorm van een borgstelling te verstrekken kon SWS een ‘boost’ geven

aan de financiering van accommodaties.

Vanaf de oprichting heeft de stichting een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het aantal jaarlijks te 

behandelen aanvragen is aanzienlijk toegenomen.

Het aantal borgstel-

lingen dat door de

SWS is verstrekt is, 

historisch gezien,

fors gestegen.

Vanaf 2016 zijn ook

borgstellingen voor

duurzame inves- 

teringen verstrekt.

2.3 Bestuur 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen en het naleven van de statuten.

De uitvoering van de doelstelling heeft het bestuur voor een belangrijk deel opgedragen aan de

uitvoeringsorganisatie, die onder leiding staat van een directie.

De verhouding tussen bestuur en directie is in een directiereglement vastgelegd.

Voor de beleggingen van de liquide middelen van de stichting is een beleggingsreglement opgesteld.
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3 GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING

3.1 Waarderingsgrondslagen

a. Algemeen

De jaarrekening is opgesteld conform RJ KC1 Kleine organisaties zonder winststreven. 

De vergelijkende cijfers zijn indien van toepassing aangepast. De jaarrekening is opgesteld op basis van 

historische kosten, tenzij anders vermeld. De gehanteerde grondslagen van waardebepaling zijn 

niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. De jaarrekening is opgesteld in hele euro's.

b. Activa en passiva

De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

c. Financiële vaste activa
Vorderingen uit hoofde van verstrekte borgstellingen

In de balans zijn de borgstellingen en het daaruit voortvloeiende obligo, respectievelijk als vordering en 
als verplichting vermeld. Voor mogelijk oninbare vorderingen is een voorziening voor uitwinning van 

afgegeven borgstellingen gevormd. De onherroepelijke toegezegde borgstellingen zijn, evenals de 

verstrekte borgstellingen, onder de financiële vaste activa verantwoord.

Effecten
De waardering van de effecten vindt plaats tegen beurswaarde, terwijl de waarde mutaties voor het aandeel

rente als vordering worden opgenomen en het restant op de bestemmingsreserve koersresultaat wordt gemuteerd.

De bestemmingsreserve koersresultaat kwalificeert niet als vermogen bestemd voor toekenning borgstellingen.

d. Vorderingen op korte termijn
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, indien nodig onder aftrek van een 

voorziening uit hoofde van oninbaarheid.

e. Liquide middelen

Liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting en 

betreffen direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen.

f. Vermogen, bestemmingsreserve koersontwikkelingen en achtergestelde rentevrije lening

Het eigen vermogen is de grondslag voor het verstrekken van borgstellingen. De achtergestelde rentevrije 

lening wordt gewaardeerd tegen de nominale waarde. De bestemmingsreserve koersresultaat

is gevormd om fluctuaties te kunnen opvangen. Zie ook de toelichting onder 4.1 c, waar

vermeld is dat het verschil tussen nominale waarde en beurswaarde (exclusief rente) wordt gereserveerd.

g. Voorzieningen

De voorziening uitwinning inzake borgstellingen vloeit voort uit de kwalificaties die aan alle projecten bij de 
jaarlijkse beoordelingen worden gegeven. 

h. Kortlopende schulden

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen de schulden met een looptijd van ten 
hoogste een jaar en worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

i. Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de directe methode.

Er is geen sprake van kasstromen in buitenlandse valuta, noch uit afgeleide instrumenten.

3.2 Grondslagen voor de resultaatbepaling

j. Baten

Onder baten zijn verantwoord de inkomsten uit belegd vermogen, vergoedingen van aanvragers en 

financiers voor verstrekte borgstellingen en voor speciale opdrachten voor gemeenten en bonden. 

Baten en lasten worden verantwoord in de periode waarop deze betrekking hebben.
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k. Lasten

Onder lasten zijn de reguliere organisatiekosten vermeld, waaronder de kosten personeel, vervoer,

pensioen, accountant, uitbesteding administratie, kantoorkosten vestiging Arnhem en werkplekken 

thuis en de kosten van de beleggingen door de financiële instellingen.

3.3 Fiscale aspecten

l. Omzetbelasting

De stichting is voor de reguliere taak, het verstrekken van borgstellingen, geen omzetbelastingplichtige 

organisatie. Voor de specifieke opdrachten voor gemeenten, bonden en andere worden marktconforme 

inkomsten verworven. Op die inkomsten wordt 21% omzetbelasting in rekening gebracht.

Op een klein deel van de aan deze taken toe te rekenen kosten kan de omzetbelasting op de 

inkopen worden verrekend.

m. Loonbelasting

Op de lonen van het bij de stichting in dienst zijnde personeel wordt loonbelasting ingehouden door de 

instantie, waaraan de loonadministratie is uitbesteed. De ingehouden loonbelasting wordt, samen met de 

premies sociale verzekeringen, maandelijks door SWS afgedragen aan de fiscus.

n. Vennootschapsbelasting
De stichting heeft als 'instelling ter bevordering van sportverenigingen' geen verplichtingen in het kader 

van de vennootschapsbelasting.

Deze status wordt door de fiscus beoordeeld. De fiscus heeft daartoe documentatie gevraagd. Alle 

gevraagde stukken zijn begin 2014 naar de fiscus verzonden. De fiscus heeft nog geen standpunt ingenomen.

o. ANBI status
In 2013 is SWS door de fiscus als ANBI organisatie aangemerkt. De voorwaarden voor publicatie van de

gegevens zijn op de website verwerkt.

3.4 Vergoedingen bestuurders
De bestuurders van SWS krijgen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Wel worden de feitelijke 

kosten, zoals reiskosten vergoed. Hiermee zijn minimale bedragen gemoeid van enkele 

honderden euro’s op jaarbasis voor alle bestuurders samen.

SWS heeft afgelopen jaar een aantal borgstellingen verleend voor padelbanen.
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4 BALANSEN PER 31 DECEMBER 2015, 2016 EN 2017

2015 2016 2017

Totaal activa 66.222.078 70.597.426 77.907.503

Financiële vaste activa 63.334.573 63.707.800 67.337.082

Vorderingen verstrekte borgstellingen - regulier 53.785.692 52.976.555 54.232.319

Vorderingen verstrekte borgstellingen - duurzaam 0 2.281.488 6.021.621

Effecten 9.548.881 8.449.757 7.083.142

Vorderingen lange termijn 2.050.397 6.360.813 8.871.731

Deposito's  2.010.389 6.322.805 8.835.723

Regresvorderingen 40.008 38.008 36.008

Kortlopende vorderingen 243.589 290.586 281.896

Te ontvangen interest 198.132 270.769 279.334

Debiteuren 9.375 18.811 2.563

Overige vorderingen en overlopende activa 36.082 1.006 0

Liquide middelen 593.520 238.227 1.416.795

Liquide middelen 593.520 238.227 1.416.795

Totaal passiva 66.222.078 70.597.426 77.907.503

Eigen vermogen 10.989.494 13.912.711 16.627.613

Vermogen 8.947.614 11.624.954 14.281.471

Bestemmingsreserve koersresultaat 1.041.880 942.757 656.142

Bestemmingsres. aanspraken borgstellingen duurzaam 0 345.000 690.000

Achtergestelde rentevrije lening 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Voorzieningen 1.412.051 1.330.688 966.730

Voorziening aanspraken borgstellingen sport 1.372.043 1.292.680 930.722

Voorziening aanspraken regresvorderingen 40.008 38.008 36.008

Langlopende schulden 53.785.692 55.258.043 60.253.940

Langlopende schulden 53.785.692 55.258.043 60.253.940

Kortlopende schulden 34.841 95.984 59.221

Crediteuren 2.914 0 0

Overige schulden en overlopende passiva 31.927 95.984 59.221

Liquiditeitspositie

Kortlopende vorderingen 243.589 290.586 281.896

Liquide middelen 593.520 238.227 1.416.795

837.109 528.814 1.698.691

Kortlopende schulden -34.841 -95.984 -59.221

Beschikbaar voor kortere termijn 802.267 432.829 1.639.470

Aldus de jaarrekening voor akkoord:

K. van Bijsterveld M.R. de Brauw D.C.A. Zeegers S. de Wit
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5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016, 2017 EN BEGROTINGEN 2017 EN 2018

uitkomst uitkomst begroting begroting

2016 2017 2017 2018

Totaal baten basisexploitatie 732.200 737.395 738.850 707.100

Interest effecten 305.831 253.900 312.200 268.500

Interest banken 1.638 4.765 1.500 6.500

Interest deposito's 152.152 194.344 151.900 205.100

Vergoedingen financiers garanties 58.766 63.173 70.400 57.000

Vergoedingen sportorganisaties 162.813 182.926 163.625 135.000

Betaalde adviezen 48.000 35.475 37.600 34.000

Overige baten 3.000 2.813 1.625 1.000

Totaal lasten basisexploitatie 725.889 712.216 738.850 707.100

Salarissen, soc. lasten en overige 515.167 514.978 528.400 484.500

Overige personeelskosten 99.034 87.764 100.500 88.500

Pensioenkosten 46.573 40.708 40.000 45.000

Administratie 28.888 28.890 30.400 30.400

Algemene kosten 12.036 7.710 11.100 10.600

Organisatiekosten 5.892 6.475 9.300 8.400

Communicatiekosten 7.419 7.475 8.200 7.500

Huisvestingskosten 5.693 13.562 4.650 25.900

Kosten beleggingen en advies 5.186 4.656 6.300 6.300

Resultaat basisexploitatie 6.311 25.178 0 0

Totaal bijzondere baten en lasten 16.029 -23.662 2.000 2.000

Terugontvangen regresvorderingen 2.000 2.000 2.000 2.000

Betaald uit hoofde van borgstellingen 0 -387.620 0 0

Ontvangen bijdragen duurzaamheid 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.500.000

Mutaties risico borgstellingen duurzaam -345.000 -345.000 -345.000 -287.500

Mutaties risico borgstellingen sport 14.029 361.958 0 0

Dotatie duurzaam aan vermogen -2.655.000 -2.655.000 -2.655.000 -2.212.500

Baten en lasten andere jaren 0 0 0 0

Eindresultaat totale exploitatie 22.340 1.517 2.000 2.000

Toevoeging reserve koersresultaat 0 0 0 0

Toevoeging/onttrekking aan vermogen 22.340 1.517 2.000 2.000
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