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Coronavirus heeft ook de sportsector in haar greep
Het Coronavirus domineerde het wereldnieuws in
2020. De sportwereld werd ook gedwongen om
mee te gaan in de maatregelen om verspreiding
van het COVID-19 virus tegen te gaan. Het kabinet
besloot in maart 2020 dat sportparken volledig
moesten worden gesloten. Met inachtneming van
de nodige Coronamaatregelen konden in de zomer
wel activiteiten op de sportcomplexen plaatsvinden, maar bij het oplaaien van het virus in het
najaar van 2020 werd noodgedwongen weer de
keus gemaakt om de clubhuizen te sluiten en
competities stil te leggen. Het doorvoeren van de
verschillende maatregelen heeft voor verenigingen
en bestuurders veel impact.

Maatregelen
Het sluiten van clubhuizen en het staken van
competities hadden tot gevolg dat sportverenigingen inkomsten misgelopen zijn.
Om dit op te kunnen vangen werden de
verenigingen gedwongen om soms ingrijpende
maatregelen te nemen, waarbij ook nadrukkelijk
een beroep werd gedaan op onder meer de leden,
vrijwilligers en sponsoren. Door gebruik te maken
van compenserende maatregelen van de overheid
(TOGS, TVL en de NOW), door afspraken te maken
met de gemeenten over bijvoorbeeld de huur van
sportvelden en zaalruimte en verder door een
beroep te doen op de lokale en/of landelijke
fondsen moest de financiële schade worden
beperkt. Dat deze maatregelen goed hebben
uitgepakt is een conclusie die kan worden
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getrokken op basis van de jaarstukken over het
boekjaar 2019/2020, die SWS heeft ontvangen van
de verenigingen die het boekjaar per 30 juni 2020
hebben afgesloten. Van de clubs waarvan de jaarstukken zijn ontvangen en beoordeeld blijkt dat
circa 50% een beter resultaat boekten dan in het
vorige boekjaar 2018/2019. Een niet verwachte ontwikkeling, die slechts de financiële impact op de
korte termijn voor de betreffende sportorganisaties
schetst.

Sportverenigingen
kunnen met behulp
van SWS een
Noodkrediet
aanvragen
Noodkredieten
Het Ministerie van VWS heeft SWS een bijdrage
van € 10 miljoen toegekend. Het doel is om de
sportverenigingen te helpen die als gevolg van de
Coronamaatregelen een liquiditeitsprobleem
hebben of krijgen. Zij kunnen bij hun '"huisbank"
een aanvraag indienen voor een 'Noodkrediet': een
bancaire lening met een looptijd van maximaal 7
jaar. SWS kan op basis van de bijdrage van VWS
deze Noodkredieten 100% borgen, tot een bedrag
van maximaal € 250.000 per aanvraag.
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Jubileum 40 jaar SWS
Op een feestelijke bijeenkomst die nog wel
'gewoon' doorgang kon vinden, was aandacht voor
het 40-jarig bestaan van SWS. Op 2 maart 2020
werd deze mijlpaal met medewerkers, (oud)bestuursleden en genodigden van
belanghebbende organisaties op passende wijze
gevierd in het clubhuis van omnisportvereniging
SV Kampong in Utrecht.
Met onder andere NOC*NSF-voorzitter Anneke van
Zanen en VWS-directeur Annelies Pleyte als gastsprekers werd teruggeblikt op de resultaten in de
afgelopen 40 jaren en de rol van de SWS binnen de
sportwereld. Ook werd de blik op de toekomst
gericht en werden de aanwezigen gevraagd te
reageren op stellingen over het sportlandschap.
Opvallend daarbij was dat slechts 4% van de

aanwezigen een verbetering van de financiële
positie van de sportverenigingen verwacht in de
komende 5 jaren.

Voorzitter Karin van Bijsterveld (SWS) in gesprek met de gastsprekers

Toekomstige gevolgen van COVID-19
Zolang het COVID-19 virus nog niet 'onder controle'
is en ook de gevolgen van de huidige schade voor
de sportverenigingen nog niet in beeld kunnen
worden gebracht, levert dit onzekerheid op. Blijven
de leden de club wel trouw als er weinig gesport
kan worden? Mogen clubhuizen weer open en
komt de kantineomzet terug op het oude niveau?
Haken sponsoren massaal af in economisch
onzekere tijden? En herstelt de economie zich in
overzienbare tijd? Daarnaast is het een vraag in
hoeverre toekomstige investeringen te lijden

Wat doet
Corona met de
betaalbaarheid
van sport op de
lange termijn?
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hebben onder de huidige omstandigheden en wat
dit zal doen met de betaalbaarheid van sport?
SWS volgt deze ontwikkelingen met grote belangstelling. Niet alleen vanwege het beroep dat de
verenigingen mogelijk zullen doen op borgstellingen voor Noodkredieten, maar ook gelet op
de eigen 'risicopositie' voor de borgstellingen, die
verstrekt zijn op de bestaande leningen.
Weliswaar hebben de verenigingen veelal de
mogelijkheid gekregen om de aflossingen in 2020
voor een periode van 6 maanden op te schorten,
daarna zullen de reguliere termijnen weer door de
banken worden geïnd. Als de verenigingen niet in
staat blijken om aan de verplichtingen te voldoen
zal SWS in overleg met de verenigingen, de
kredietvertrekkers en/of gemeenten de verdere
(on)mogelijkheden onderzoeken. Tot op heden
heeft het Coronavirus er nog niet toe geleid dat
SWS door kredietverstrekkers is aangesproken.
Wel kijkt SWS met zorg naar de toekomst. Als er
substantiële financiële schade bij sportverenigingen ontstaat zal dit vergaande
consequenties voor die verenigingen hebben en zal
dit ook voor de betaalbaarheid van sport voor
consumenten gevolgen kunnen hebben
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Resultaten over 2020
In totaal zijn in 2020 (incl. 2 noodkredieten) 137
borgstellingen aan sportorganisaties toegekend. Er
is voor ruim € 12,3 miljoen aan borgstellingen toegekend, waarmee € 58,5 miljoen aan investeringen
tot stand zijn gekomen. In 2020 heeft SWS één
borgstelling, ten bedrage van € 22.504, moeten
uitbetalen. Hiervoor was een voorziening
getroffen, waarbinnen dit bedrag ruimschoots kon
worden opgevangen.

Duurzame investeringen
Met ingang van 2019 is de 'Subsidieregeling
stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties' (BOSA) actief. Deze regeling
voorziet in een subsidiebijdrage van minimaal
20% voor investeringen in sportaccommodaties.
Jaarlijks is er voor sportorganisaties € 91 miljoen
subsidie beschikbaar. SWS ervaart de regeling als
positief voor investeringen in
sportaccommodaties. De regeling is ontstaan als

compensatie voor stichtingen die geen btw meer
kunnen verrekenen, maar kent een groter bereik
aangezien ook verenigingen van deze regeling
gebruik kunnen maken. SWS ziet veel sportverenigingen die een aanvraag doen om daarmee
duurzame investeringen mogelijk te maken.

Verenigingen
investeren
vaker in
‘duurzame
maatregelen’

SWS zet in op ontsluiting financiële data
In het beleidsplan 2018+ heeft SWS een vijftal
ambities geformuleerd. Het afgelopen jaar is veel
werk verricht om de financiële data van SWS te
ontsluiten. In dit proces zijn vorderingen gemaakt,
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die de verwachting wettigen dat SWS in 2021
geautomatiseerde data van de sportverenigingen
kan gebruiken voor haar onderzoeken, zoals
bijvoorbeeld gegevens over kantine omzet en
inkomsten uit sponsoring. In 2020 hebben er,
evenals in voorgaande jaren, veel duurzame
investeringen door sportverenigingen plaatsgevonden. Veel verenigingen hebben daarbij
gebruik gemaakt van de borging van SWS. SWS
promoot de investeringen in duurzame maatregelen actief middels presentaties op beurzen en
interviews in vakbladen en in haar nieuwsbrieven,
die breed verspreid en gelezen worden. In het
afgelopen jaar zijn een drietal pilots uitgevoerd
met scoutingverenigingen, om te beoordelen of
deze voldoende binnen de doelgroep van SWS
passen. De resultaten van die proef zullen in 2021
worden geëvalueerd. SWS heeft in de vorm van het
BNG Duurzaamheidsfonds een nieuwe bancaire
partner gevonden, waarmee er qua kredietverstrekkers nu 5 partners zijn.
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SWS in steeds meer gemeenten actief
SWS werkt sinds haar oprichting met veel
gemeenten al lange tijd structureel samen ten
behoeve van de lokale sportverenigingen. De
gemeenten horen samen met de banken en sportorganisaties tot de belangrijkste stakeholders van
SWS. De samenwerking met de gemeenten komt
het best tot uiting in de voorwaarde van SWS dat
bij leningen van boven de € 75.000 de gemeente
ook een borgstelling van 50% van de financiering
dient af te geven, een gelijke risicodeling derhalve
tussen gemeente en SWS. In de 40-jarige historie
van SWS zijn er borgstellingen toegekend in 304
van de 355 gemeenten (86%). De 137 reguliere
borgstellingen die in 2020 zijn toegekend
betreffen verenigingen in 97 verschillende
gemeenten verspreid over het land.
Voor sportorganisaties die willen investeren in de
eigen accommodatie en die daarvoor geld moeten
lenen bij een bank, is het van groot belang dat de
betreffende gemeente daarbij ondersteuning
biedt. SWS blijft gemeenten daarom wijzen op de
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mogelijke samenwerking met SWS en de voordelen voor de gemeente en de in hun plaats
gevestigde sportorganisaties met eigen accommodaties. Het promoten wordt onder andere gedaan
middels het geven van presentaties bij gemeenten
en soms via de overkoepelende Vereniging Sport
en Gemeente (VSG). In dit verband is ook relevant
dat de gemeenten in de laatste jaren steeds vaker
gekozen hebben voor een overdracht van taken en
verantwoordelijkheden naar de sportverenigingen
met betrekking tot onderhoud en investeringen in
sportaccommodaties. In de praktijk blijken er grote
verschillen tussen gemeenten waar het gaat om de
mogelijkheden qua maximale borgstellingsbedragen, looptijden en andere voorwaarden. Ook
het besluitvormingstraject voor behandeling van
een aanvraag verschilt per gemeente. Een meer
uniforme werkwijze zal zeker bijdragen aan het
verkorten van de doorlooptijd voor het toekennen
van een borgstelling en daarmee van belang zijn
voor de lokale sportverenigingen.
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Voor gunstige financieringsmogelijkheden is
borging SWS van groot belang
Met het verstrekken van een borgstelling beoogt
SWS niet alleen dat de sportorganisaties hierdoor
in staat worden 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 arrangementsovereenkomsten. In 2020
is daar het BNG Duurzaamheidsfonds 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. Met de banken zijn
afspraken gemaakt om vanaf 2019 te werken
volgens de nieuwe borgstellingsstructuur, waarbij
borgstellingen tot en met € 75.000 volledig door
SWS worden geborgd. Door deze nieuwe werkwijze is er vanaf 2019 een multiplier op het vrije
vermogen van 5 (was 6) van toepassing.
Speciale afspraken zijn gemaakt in het kader van
het borgen van Noodkredieten. Uitgangspunt is
dat deze leningen bij de 'huisbank' van de sportorganisaties worden afgesloten, onder volledige

borging (100%) door SWS. In deze speciale situatie
worden ook de bedragen boven de € 75.000 door
SWS gegarandeerd, tot een maximum van
€ 250.000 per aanvrager.
Om de hoogwaardige sportinfrastructuur voor
Nederland te behouden en verder te verbeteren en
te verduurzamen, is het van belang dat er goede
financieringsmogelijkheden zijn waarbij tegen
gunstige condities kan worden geleend bij de
kredietinstellingen. Dit is voor SWS een belangrijk
uitgangspunt in de samenwerking met haar
arrangementspartners. De laatste jaren is een
trend zichtbaar dat verenigingen vaker lenen bij de
aan de overheid gelieerde financiers zoals
gemeenten, Bank Nederlandse Gemeenten (BNG
Bank NV) en De Nederlandse Waterschapsbank
(NWB). Deze aanbieders financieren vaak tegen
gunstige rentetarieven. De combinatie van een
gunstig rentetarief en flexibele aflossingsmogelijkheden heeft er in 2020 toe geleid dat bij
51% van de projecten is gekozen voor het BNGDuurzaamheidsfonds.
.

Financiële positie SWS
Per 31 december 2020 bedraagt het Eigen
Vermogen van SWS dat beschikbaar is voor borgstellingen voor investeringen in onder andere
clubhuizen, kleedlokalen, verlichting, zonnepanelen en sportvelden € 30.935.723 (vorig jaar
€ 21.425.333). Door een bijdrage van het Ministerie
van VWS is het vermogen van SWS substantieel
toegenomen. De exploitatie leverde een positief
resultaat op van € 160.390 (vorig jaar € 46.051).
Om de continuïteit van SWS te bevorderen is voor
de beheersing van risico’s van aanspraken op basis
van borgstellingen een voorziening gevormd. De
omvang van deze voorziening wordt individueel
berekend. Door deze werkwijze kan het vrij
beschikbare vermogen normaal gesproken niet
Jaarverslag 2020

worden aangetast en zonder beperkingen gebruikt
worden voor het verstrekken van borgstellingen.

Het fondsvermogen van SWS
is in 2020 met
9,5 miljoen euro
toegenomen.
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Grondslagen voor de jaarrekening
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.
Continuïteit
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling.
Hoewel de impact op de (middel)lange termijn van de uitbraak van het Coronavirus ten tijde van het opmaken
van deze jaarrekening nog niet duidelijk is, zijn wij van mening dat op basis van de momenteel beschikbare
informatie, de inmiddels genomen maatregelen en bestaande liquiditeitsbuffer, de
continuïteitsveronderstelling niet wordt geraakt.

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.
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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.

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.
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.

k.

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.

4

Vergoedingen bestuurders
De bestuurders van SWS krijgen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Wel worden de feitelijke
kosten, zoals reiskosten vergoed.
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Balansen per 31 december 2018, 2019 en 2020
2018

2019

2020

Totaal activa

82.289.616

88.014.868

101.068.784

Financiële vaste activa
Omvang verstrekte borgstellingen
Effecten

68.353.492
62.317.192
6.036.300

69.159.386
64.298.213
4.861.173

78.548.160
67.111.100
11.437.060

Vorderingen lange termijn
Deposito's
Regresvorderingen

12.283.152
12.249.144
34.008

17.339.208
17.300.343
38.865

21.396.894
21.361.172
35.722

308.493
300.146
8.347
0

310.260
300.493
9.767
0

369.981
364.918
5.062
0

1.344.479
1.344.479

1.206.014
1.206.014

753.749
753.749

Totaal passiva

82.289.616

88.014.868

101.068.784

Eigen vermogen
Vermogen
Bestemmingsreserve koersresultaat
Bestemmingsres. aanspraken borgstellingen
Achtergestelde rentevrije lening

18.966.081
16.529.281
459.300
977.500
1.000.000

22.687.006
20.425.333
334.173
927.500
1.000.000

32.733.283
29.935.723
930.060
867.500
1.000.000

946.506
912.498
34.008

964.900
926.034
38.866

956.720
920.998
35.722

62.317.192
62.317.192

64.298.213
64.298.213

67.286.100
67.286.100

59.837
0
59.837

64.749
2.500
62.249

92.680
3.596
89.085

308.493
1.344.480
1.652.973
-59.837
1.593.136

310.260
1.206.014
1.516.274
-64.749
1.451.525

369.981
753.749
1.123.730
-92.680
1.031.049

Kortlopende vorderingen
Te ontvangen interest
Debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Liquide middelen

Voorzieningen
Voorziening aanspraken borgstellingen
Voorziening aanspraken regresvorderingen
Langlopende schulden
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden en overlopende passiva

Liquiditeitspositie
Kortlopende vorderingen
Liquide middelen
Kortlopende schulden
Beschikbaar voor kortere termijn

Aldus de jaarrekening voor akkoord:

K. van Bijsterveld
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Staat van baten en lasten 2019, 2020 en begrotingen 2020 en 2021
uitkomst
2019

uitkomst
2020

begroting
2020

begroting
2021

Totaal baten basisexploitatie

781.023

811.727

738.750

778.250

Interest effecten
Interest banken
Interest deposito's
Vergoedingen financiers garanties
Vergoedingen sportorganisaties
Betaalde adviezen
Overige baten

176.483
2.813
279.614
52.052
222.482
46.925
653

185.810
0
328.337
56.030
206.418
35.100
32

135.500
500
310.750
28.000
220.000
43.000
1.000

190.000
0
332.750
45.000
175.000
35.000
500

Totaal lasten basisexploitatie

716.824

688.577

738.750

759.100

Salarissen, soc. lasten en overige
Overige personeelskosten
Pensioenkosten
Administratie
Algemene kosten
Organisatiekosten
Communicatiekosten
Huisvestingskosten /automatisering
Kosten beleggingen en advies

503.513
79.906
62.884
30.246
13.578
12.707
5.909
4.683
3.399

491.434
67.430
50.026
35.259
4.422
23.885
5.187
6.007
4.926

519.890
88.700
60.000
31.600
12.360
8.900
6.500
6.500
4.300

523.100
88.200
65.000
33.300
10.800
22.400
6.000
6.500
3.800

Resultaat basisexploitatie

64.199

123.150

0

19.150

Totaal bijzondere baten en lasten

-18.147

37.240

62.000

63.140

-4.857
-199.754
199.754
150.000
50.000
-213.290

3.143
-22.504
46.667
-8.435
60.000
-41.631

2.000
0
0
0
60.000
0

3.140
0
0
0
60.000
0

Eindresultaat totale exploitatie

46.052

160.390

62.000

82.290

Toevoeging reserve koersresultaat
Toevoeging/onttrekking aan vermogen

0
46.052

0
160.390

0
62.000

0
82.290

Mutaties regresvorderingen
Betaald uit hoofde van borgstellingen
Vrijval reserve i.v.m. betaling
Bijdrage VWS netto
*)
Onttrekking best. Reserve toename risico
Mutaties voorz. risico borgstellingen

*) Van de bijdrage van VWS van € 10.000.000 is € 9.350.000 direct toegevoegd aan het eigen vermogen.
Bij de belegging van de middelen zijn obligaties aangeschaft, voor € 658.435 boven nominaal.
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