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1 VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE

1.1 Stichting Waarborgfonds Sport blijft groeien

Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) helpt jaarlijks ongeveer 100.000 sporters om de kwaliteit van hun

accommodatie op peil te houden. Sinds de oprichting van SWS in 1980 betreft dit inmiddels meer 

dan 1 miljoen sporters. Het totaal uitstaande bedrag aan borgstellingen is eind 2018 groter dan € 62 miljoen. 

Voor zowel de omvang van het uitstaande vermogen als het aantal lopende projecten geldt dat deze in de 

historie van SWS niet eerder zo hoog waren.

In 2018 werden -net als in 2017- borgstellingen verleend voor duurzame investeringen als LED-verlichting of

zonnepanelen. Dit werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage aan het borgstellingsvermogen van € 2,5

miljoen die SWS in 2018 van het Ministerie van VWS heeft ontvangen. Hierdoor kunnen ook in de komende

jaren nog veel investeringen met steun van SWS worden gerealiseerd. Op de ruim € 62 miljoen aan uit-

staande borgstellingen zijn in het afgelopen jaar door SWS geen uitbetalingen gedaan. Dit draagt bij aan het 

in standhouden van het vermogen, dat van belang is om ook in de toekomst aan de vraag naar borgstellingen

te kunnen blijven voldoen. Uit de rentebaten van het vermogen wordt de werkorganisatie grotendeels betaald.

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

VV ONT uit de gemeente Smallingerland plaatste 155 zonnepanelen op de kantine en kleedkamers.

1.2 Beleid in de komende jaren
In het beleidsplan 2018+ zijn een vijftal ambities geformuleerd waar SWS zich in de komende jaren

extra op wil richten. Deze betreffen:

*het digitaal ontsluiten van de beschikbare kennis

Met diverse partijen zijn in het afgelopen jaar gesprekken gevoerd om data van SWS te ontsluiten.

In 2019 zullen verdere stappen worden gezet die er toe moeten leiden dat uiterlijk in 2020 deze data

beschikbaar zijn en voor de doeleinden van SWS te gebruiken zijn.

*het verbeteren van de financieringscondities voor sportverenigingen

Met de samenwerkende banken wordt periodiek overleg gevoerd waarbij één van de speerpunten is om

het financieringstraject voor sportorganisaties te verbeteren vooral wat betreft de tarifering en de handling.

Er is tevens onderzoek gedaan naar nieuwe financieringsmethodieken. In 2019 krijgt dat een vervolg.

*verbreding van de doelgroep van sportorganisaties, die voor borging in aanmerking komen

Ook in 2018 is een ruime meerderheid van de borgstellingsaanvragen afkomstig van een voetbal-, tennis-

of hockeyvereniging. Gelet op het aantal Nederlanders dat één van deze sporten beoefent en het feit

dat dit buitensportaccommodaties betreft waar sportorganisaties (vaak) zelf in moeten investeren, is dit

niet opmerkelijk. Dat er daarnaast in 2018 borgstellingen zijn toegekend aan onder ander een biljart-

vereniging, een wielerclub en een jeu de boulesvereniging, bevestigt dat SWS ook dergelijke sportorga-

nisaties kan ondersteunen bij het tot stand brengen van de investeringen. Door ook nieuwe projecten

als padel (bij tennis) en blaashallen (bij hockey en tennis) te borgen wil SWS een groter bereik bewerk- 

stelligen dan de tot nu toe meer gangbare projecten, zoals clubhuizen, kleedkamers en sportvelden.
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*voorlichting aan sportorganisaties om investeringen in duurzame maatregelen te bevorderen

Op verschillende plekken in het land is door medewerkers van SWS voorlichting gegeven over de 

mogelijkheden om duurzame investeringen bancair te financieren. Kennisdeling van de subsidieregeling

stimulering bouw- en sportaccommodaties (BOSA) die in 2019 is geïntroduceerd, maakt onderdeel uit van de 

informatievoorziening.

*het vergroten van het borgstellingsvermogen

De verruiming van de btw-vrijstelling voor sport, de introductie van de BOSA en de SPUK en het beëindigen 

van de EDS-subsidie zorgen, volgens verwachtingen van SWS, voor een veranderende vraag naar borgstellingen.

Door het aanpassen van de borgingsstructuur van SWS verwacht SWS dat er tot 2025 voldoende vermogen zal 

zijn om de sportorganisaties te voorzien van borgstellingen. Zonder aanpassing van de structuur zou de grens

eerder kunnen worden bereikt.

* De belangrijkste wijziging is dat sportorganisaties, die maximaal € 75.000 bij een bank willen financieren, 

  onder voorwaarden in aanmerking komen voor een borgstelling van 100% van SWS.

* Voor bedragen boven de € 75.000 blijft de bestaande samenwerking met gemeenten, waarbij beiden 50%

  van de financiering borgen, in stand.

In 2018 zijn op landelijk niveau nieuwe plannen geïntroduceerd, die in nauwe relatie staan tot de werkzaam-

heden van SWS. Op 29 juni 2018 is het Nationaal Sportakkoord "Sport verenigt Nederland" ondertekend

door de Minister van VWS, de gemeenten (VSG), de sportbonden (NOC*NSF) en tal van maatschappelijke

organisaties en bedrijven. In dit akkoord staan een vijftal ambities beschreven, waaronder het bevorderen

van een duurzame sportinfrastructuur. Overal waar mensen sporten en bewegen, moeten de voorzieningen

op orde en waar mogelijk duurzaam zijn. SWS verwacht dat sportorganisaties hierdoor worden gestimu-

leerd om te investeren in duurzame maatregelen, waardoor ook de vraag naar bancaire financieringen met

borgstellingen naar verwachting zal toenemen.

De op 20 juli 2018 gepubliceerde subsidieregeling BOSA moet hier met ingang van 2019 aan gaan bijdragen.

Deze regeling voorziet in een subsidie van 20% van investeringen in sportaccommodaties.

Investeringen die de toegankelijkheid en duurzaamheid bevorderen komen in aanmerking voor 15% extra

subsidie, waardoor dit type investeringen op een bijdrage van 35% mag rekenen.

Deze regeling is bedoeld als compensatie voor de verruiming van de btw vrijstelling voor de sport.

Het voor sportorganisaties jaarlijkse beschikbare budget bedraagt € 87 miljoen.

SWS verwacht dat de subsidieregeling een positief effect zal hebben op toekomstige investeringen

in sportaccommodaties, aangezien sportverenigingen, die tot nu toe geen btw konden verrekenen nu wel

van de regeling gebruik kunnen maken.

1.3 Resultaten

Meer dan 2.300 borgstellingen zijn vanaf de oprichting in 1980 toegekend aan sportorganisaties. Hiermee

is een bedrag gemoeid van ruim € 187 miljoen. De bancaire financiering is historisch gezien ruim het

dubbele van de borgstelling en de investering meer dan het dubbele van de lening. Ruim € 900 miljoen

aan vernieuwing van sportaccommodaties is met die aanpak mede door SWS tot stand gekomen.

In bovenstaande grafiek is te zien wat er de laatste jaren is toegekend aan borgstellingen door SWS. De

leningen die daarmee samenhangen en de investeringen in accommodaties die zijn gerealiseerd. De laatste

jaren is er -met hulp van SWS- jaarlijks voor ongeveer € 50 miljoen in sportaccommodaties geïnvesteerd.
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In 2018 zijn er in totaliteit 133 toekenningen aan sportorganisaties verleend. Er is voor bijna € 12 miljoen aan

borgstellingen verstrekt, waarmee ruim € 44 miljoen investeringen tot stand zijn gekomen.

Voor duurzame investeringen zijn 49 toekenningen verleend voor in totaal € 2,8 miljoen aan borgstellingen.

Hiermee kan in totaal bijna € 5 miljoen aan duurzame maatregelen worden gerealiseerd. Deze investeringen

zijn voornamelijk onder te verdelen in LED-verlichting (bij 34 projecten) en zonnepanelen (bij 24 projecten).

Met deze investeringen verwachten de sportorganisaties jaarlijks besparen op energielasten. De hiervoor

gemaakte energiescans en berekeningen gaan uit van een jaarlijkse besparing van € 200.000 voor deze 49

sportorganisaties samen. Omdat SWS jaarlijks inzicht heeft in de jaarstukken kan de komende jaren 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 Financiële positie sportorganisaties

Op basis van de jaarstukken van de ruim 1.700 sportorganisaties, die jaarlijks door SWS worden

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

Aan alle betrokken sportorganisaties wordt een (financiële) kwalificatie toegekend. Op basis daarvan kan

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

Grafieken toegekende kwalificaties 2018 t.o.v. 2015

In de bovenstaande grafieken is te zien dat de financiële positie van de sportorganisaties de afgelopen jaren

licht is verbeterd. Dit is mede het gevolg van de daling van de rente die de sportorganisaties aan banken 

betalen. De ramingen van banken zijn dat de rente de komende jaren zal stijgen. Interessant is wat de 

impact van een mogelijke rentestijging zal worden voor de financiële positie van de sportorganisaties.

1.5 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 voorwaarden.

Om dit te bewerkstelligen heeft SWS met ABN AMRO Bank, ING Bank, Rabobank en  

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

Onderdeel van de afspraken met de banken is dat het aanwezige vermogen van SWS met een multiplier 

op basis van het aanwezige vrije vermogen van SWS kan worden uitgezet. Er geldt een multiplier van 6

voor het vermogen dat bestemd is voor reguliere investeringen, zoals velden en clubhuizen.

Voor het vermogen dat beschikbaar is als basis voor het verstrekken van borgstellingen voor duurzame 

investeringen is met de banken een multiplier van 3 afgesproken.
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Met de banken worden afspraken gemaakt om vanaf 2019 te werken volgens de eerder genoemde

nieuwe borgstellingsstructuur, waarbij borgstellingen tot en met € 75.000 volledig door SWS worden

geborgd. Door deze nieuwe werkwijze is vanaf 2019 een multiplier van 5 op het gehele borgstellings-

vermogen van toepassing.

Het verbeteren van de financieringsmogelijkheden en -condities ten gunste van de sport blijft voor SWS

een belangrijk aandachtspunt. Ook in de samenwerking met haar arrangementspartners blijft dit het streven.

Bij TV Vathorst uit Amersfoort zijn de padelbanen bijna gereed om in gebruik te worden genomen.

1.6 Financiële positie SWS

Per 31 december 2018 bedraagt het Eigen Vermogen van SWS voor reguliere investeringen € 9.005.271

(vorig jaar € 8.969.960). Door een achtergestelde lening van € 1 miljoen van de Rabobank is er ruim

€ 10 miljoen beschikbaar voor borgstellingen voor investeringen in onder andere clubhuizen, kleedlokalen 

en sportvelden.

Voor investeringen in duurzame maatregelen is een vermogen van € 7,52 miljoen beschikbaar.

De exploitatie 2018 leverde een positief resultaat op van € 35.310 (vorig jaar € 1.517).

Voor de beheersing van de risico's van aanspraken uit borgstellingen is een voorziening gevormd.

De omvang van deze voorziening wordt voor reguliere projecten individueel berekend.

Voor duurzame projecten is grotendeels een vast percentage vergelijkbaar met de reguliere projecten

toegepast op het beschikbare vermogen. Van deze groep worden de risico's inmiddels ook individueel

bepaald, een basis om de reserveringen in 2019 nader te bezien.

Door deze werkwijze kan het vrij beschikbare vermogen normaal gesproken niet worden aangetast en

daardoor zonder beperkingen worden gebruikt voor het verstrekken van borgstellingen.

Voor beleggingsrisico's is een afzonderlijke bestemmingsreserve getroffen, Deze bestemmingsreserve is

in 2018 met € 196.842 verlaagd naar € 459.300. Deze verlaging hangt samen met uitlotingen en waarde-

daling van de beleggingen. In 2018 is de waarde van de beleggingen € 176.419 gedaald door koersdalingen.

Verder is bij de uitloting in 2018 van beleggingen een correctie van € 57.663 verantwoord.

De aankoop van nieuwe effecten heeft het resultaat eveneens beïnvloed, door boven de nominale waarde aan 

te kopen.
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1.7 Organisatie SWS

Het bestuur en de werkorganisatie werd in 2018 door onderstaande personen vervult

Bestuur benoemd  t/m Werkorganisatie

Karin van Bijsterveld (voorzitter) 2022 Dick Zeegers (directeur)

Michiel de Brauw (penningmeester) 2020 Stefan de Wit (senior projectadviseur)

Marieke van der Plas (secretaris) 2022 Saskia Mulder (projectadviseur)

George de Jong 2019 Jan Smulders (projectadviseur)

Roel Robbertsen 2018 Maarten Breman (projectadviseur)

Josje Wessels (office manager)

Gerard Oude Vrielink (algemeen adviseur)

Het bestuur voert haar werkzaamheden onbezoldigd uit. De heer Roel Robbertsen heeft laten weten eind 2018

zijn bestuursfunctie ter beschikking te willen stellen. De heer Lucas Bolsius zal ingaande 2019 deel

uitmaken van het bestuur van SWS.

De werkorganisatie is in 2018 ongewijzigd gebleven en valt qua salariëring onder de CAO-Sport.

Het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017 werden door het bestuur op 21 maart 2018 vastgesteld.

Op die datum werd eveneens met voldoening kennis genomen van het accountantsverslag over 2018.

De begroting 2019 werd op 11 december 2018 vastgesteld.

Het bestuur neemt kennis van de dagelijkse werkzaamheden, waaronder de wijze waarop de projecten

met een verhoogd risico op uitbetaling worden begeleid.

Op 19 september 2018 heeft het bestuur het nieuwe reglement vastgesteld dat per 1 januari 2019 van kracht 

zal zijn. Belangrijkste wijziging betreft het voor 100% borgen van financieringen tot maximaal € 75.000.

Relatief veel hockeyverenigingen kwamen met een verzoek voor een borgstelling t.b.v. een eigen blaashal.
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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 realiseren,

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 borgstellingen

SWS is opgericht aan het eind van de jaren ’70 toen 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, zoals uit onderstaande grafiek blijkt.

Het aantal borgstel-

lingen dat door 

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

SWS is statutair gevestigd op de Papendallaan 7 te Arnhem.

Het KvK-nummer van SWS is 41151843.

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 3.1 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.
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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 opdrachten voor gemeenten en bonden. 

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

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

pensioen, accountant, uitbesteding administratie, kosten voor werkplekken en kosten voor beleggingen

door 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 SWS. 

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.

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 het afgelopen jaar o.a. een borgstelling verstrekt voor de renovatie en uitbreiding van het

clubhuis dat wordt geëxploiteerd door Stichting Sportcomplex Watergoor met als hoofdgebruiker HC Nijkerk.
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4 BALANSEN PER 31 DECEMBER 2016, 2017 EN 2018

2016 2017 2018

Totaal activa 70.597.427 77.907.504 82.289.616

Financiële vaste activa 63.707.800 67.337.082 68.353.492

Omvang verstrekte borgstellingen - regulier 52.976.555 54.232.319 55.410.457

Omvang verstrekte borgstellingen - duurzaam 2.281.488 6.021.621 6.906.735

Effecten 8.449.757 7.083.142 6.036.300

Vorderingen lange termijn 6.360.813 8.871.731 12.283.151

Deposito's  6.322.805 8.835.723 12.249.144

Regresvorderingen 38.008 36.008 34.008

Kortlopende vorderingen 290.586 281.896 308.493

Te ontvangen interest 270.769 279.334 300.146

Debiteuren 18.811 2.563 8.348

Overige vorderingen en overlopende activa 1.006 0 0

Liquide middelen 238.227 1.416.795 1.344.480

Liquide middelen 238.227 1.416.795 1.344.480

Totaal passiva 70.597.427 77.907.504 82.289.616

Eigen vermogen 13.912.711 16.627.613 18.966.081

Vermogen 11.624.954 14.281.471 16.529.281

Bestemmingsreserve koersresultaat 942.757 656.142 459.300

Bestemmingsres. aanspraken borgstellingen duurzaam 345.000 690.000 977.500

Achtergestelde rentevrije lening 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Voorzieningen 1.330.688 966.730 946.506

Voorziening aanspraken borgstellingen sport 1.292.680 930.722 912.498

Voorziening aanspraken regresvorderingen 38.008 36.008 34.008

Langlopende schulden 55.258.043 60.253.940 62.317.192

Langlopende schulden 55.258.043 60.253.940 62.317.192

Kortlopende schulden 95.985 59.221 59.837

Crediteuren 0 0 0

Overige schulden en overlopende passiva 95.985 59.221 59.837

Liquiditeitspositie

Kortlopende vorderingen 290.586 281.896 308.493

Liquide middelen 238.227 1.416.795 1.344.480

528.814 1.698.691 1.652.973

Kortlopende schulden -95.985 -59.221 -59.837

Beschikbaar voor kortere termijn 432.829 1.639.470 1.593.136

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 2017, 2018 EN BEGROTINGEN 2018 EN 2019

uitkomst uitkomst begroting begroting

2017 2018 2018 2019

Totaal baten basisexploitatie 737.395 742.113 707.100 728.000

Interest effecten 253.900 216.796 268.500 178.650

Interest banken 4.765 3.298 6.500 3.000

Interest deposito's 194.344 251.761 205.100 265.350

Vergoedingen financiers garanties 63.173 50.498 57.000 55.000

Vergoedingen sportorganisaties 182.926 171.410 135.000 190.000

Betaalde adviezen 35.475 48.350 34.000 35.000

Overige baten 2.813 0 1.000 1.000

Totaal lasten basisexploitatie 712.216 689.786 707.100 728.000

Salarissen, soc. lasten en overige 514.978 490.443 484.500 506.000

Overige personeelskosten 87.764 82.713 88.500 91.700

Pensioenkosten 40.708 57.616 45.000 55.000

Administratie 28.890 29.232 30.400 31.600

Algemene kosten 7.710 7.409 10.600 11.000

Organisatiekosten 6.475 6.738 8.400 8.400

Communicatiekosten 7.475 7.402 7.500 7.500

Huisvestingskosten /automatisering 13.562 4.203 25.900 11.500

Kosten beleggingen en advies 4.656 4.030 6.300 5.300

Resultaat basisexploitatie 25.178 52.326 0 0

Totaal bijzondere baten en lasten -23.662 -17.016 2.000 2.000

Terugontvangen regresvorderingen 2.000 2.000 2.000 2.000

Betaald uit hoofde van borgstellingen -387.620 0 0 0

Ontvangen bijdragen duurzaamheid 3.000.000 2.500.000 2.500.000 0

Mutaties risico borgstellingen duurzaam -345.000 -287.500 -287.500 0

Mutaties risico borgstellingen sport 361.958 18.224 0 0

Dotatie duurzaam aan vermogen -2.655.000 -2.212.500 -2.212.500 0

Waardemutaties aankoop effecten 0 -37.240 0 0

Eindresultaat totale exploitatie 1.517 35.310 2.000 2.000

Toevoeging reserve koersresultaat 0 0 0 0

Toevoeging/onttrekking aan vermogen 1.517 35.310 2.000 2.000
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
 
Ons oordeel  
De samengevatte jaarrekening 2018 (hierna ‘de samengevatte jaarrekening’) van Stichting Waarborgfonds Sport is 
ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2018 van Stichting Waarborgfonds Sport. 
 
Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte jaarrekening in alle van materieel zijnde aspecten consistent met 
de gecontroleerde jaarrekening 2018 van Stichting Waarborgfonds Sport. 
 
Samengevatte jaarrekening 
De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van RJk-richtlijn C1 Kleine 
Organisaties-zonder-winststreven. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening en onze verklaring daarbij 
kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Stichting 
Waarborgfonds Sport en onze controleverklaring daarbij. 
 
De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij  
Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2018 van Stichting Waarborgfonds 
Sport in onze controleverklaring van 7 februari 2019. 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de samengevatte jaarrekening  
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening. 
 
Onze verantwoordelijkheden  
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte jaarrekening in alle van materieel 
belang zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, 
uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810 ‘Opdrachten om te 
rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten’. 
 
 
Enschede, 7 februari 2019 
de Jong & Laan Accountants B.V. 
 
 
 
 
Origineel getekend door drs. G.H. Gierveld RA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


