
 

  

Stichting Waarborgfonds Sport 
Jaarverslag 2021 

 



Jaarverslag 2021 Stichting Waarborgfonds Sport 2 

Invloed Corona én recordaantal toekenningen 
in 2021 

Voor SWS is 2021 te typeren als het jaar waarin 

‘Corona’ nog steeds ‘de boventoon’ voerde én het 

jaar waarin het aantal nieuw toegekende 

borgstellingen een absoluut recordniveau heeft 

bereikt.  

Op het eerste gezicht lijken dit bijna twee 

tegengestelde constateringen, maar de dagelijkse 

praktijk heeft uitgewezen dat het één het ander 

niet uitsluit en er ook een zekere vorm van 

samenhang bestaat tussen de twee. 

 

Coronamaatregelen in 2021 

De sportwereld heeft sinds maart 2020 te kampen 

met de gevolgen van de maatregelen die bedoeld 

zijn om de verspreiding van het Coronavirus zoveel 

mogelijk tegen te gaan.  

Pas in het voorjaar van 2021 konden de activiteiten 

enigszins worden opgestart, nog altijd met in acht 

neming van de belemmerende maatregelen. De 

periode richting oktober was er één van 

verdergaande versoepelingen, om uiteindelijk weer 

te komen tot een situatie waarbij er zonder 

beperkingen kan worden gesport. De stijging van 

het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen 

zorgde er in november 2021 voor dat er nieuwe 

maatregelen moesten worden aangekondigd, met 

alle beperkingen van dien. In hoeverre de sport de 

afgelopen 1,5 jaar geraakt is door de maatregelen is 

ook afhankelijk van het type sport dat beoefend 

wordt. Bij de meer individuele sporten zoals tennis, 

golf en roeien, was er meer mogelijk dan bij de 

teamsporten en de binnensportverenigingen. 

De Coronamaatregelen zorgden niet alleen voor 

hoofdbrekens bij de sporter, maar ook bij de 

diverse vrijwilligers die ervoor moeten zorgen om 

de organisatie rondom de club in goede banen te 

leiden. In de media verschenen diverse berichten 

over de moeilijkheden waar de sportverenigingen 

mee worstelden en de vragen over de lange 

termijneffecten van de maatregelen. 

Voor SWS is daarbij ook de financiële impact die de 

Coronamaatregelen hebben gehad van belang. In 

hoeverre zijn de verenigingen nog in staat om aan 

de rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen? Is 

het risico voor SWS als borgsteller toegenomen? 
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Financiële gevolgen Corona in 2020 beperkt  

Op basis van de jaarstukken die SWS in 2021 heeft 

ontvangen en die betrekking hebben op het 

boekjaar 2020 of 2020/2021, kan worden 

geconcludeerd dat de totale portefeuille van SWS 

per ultimo 2021 iets is verbeterd ten opzichte van 

het voorgaande jaar.  

De jaarstukken die SWS van sportorganisaties 

heeft ontvangen laten zien dat, mede door gebruik 

te maken van de diverse compensatieregelingen, 

gemiddeld genomen de clubs de financiële 

gevolgen (tot op heden) voldoende hebben 

kunnen opvangen. Kijkend naar de inkomsten, dan 

is met name de kantineomzet aanzienlijk 

achtergebleven op de omzet van een ‘normaal’ 

boekjaar. Voor de contributie zien we nauwelijks 

een afwijkend patroon van voorgaande jaren. Er 

zijn zowel clubs die deze inkomsten zagen stijgen, 

als clubs die juist te maken hadden met een 

teruggang. 

Aan de lasten is te zien dat er diverse besparingen 

zijn doorgevoerd. Niet alleen de inkoop voor de 

kantine viel lager uit, maar ook de 

huisvestingslasten, personeelskosten en 

wedstrijdkosten laten besparingen zien. Daarbij 

geholpen door de gemeenten en sportbonden, die 

veelal de huur of een deel van de bondsafdracht 

hebben kwijtgescholden.  

Dat de financiële schade bij sportverenigingen als 

gevolg van de Coronamaatregelen tot nu toe 

relatief beperkt is gebleven, wordt ondersteund 

door het feit dat SWS in 2021 niet is aangesproken 

op een verstrekte borgstelling omdat een 

vereniging niet zou hebben voldaan aan haar 

aflossingsverplichtingen en er in 2020 en 2021 

slechts door 3 sportclubs een noodkrediet is 

aangevraagd.  

Het effect van de maatregelen die eind 2021 zijn 

ingegaan, wordt pas zichtbaar na ontvangst van de 

jaarstukken over 2021 of 2021/2022. 

 

Recordaantal toekenningen in 2021 

Was er in de afgelopen jaren al sprake van een 

toenemende vraag naar borgstellingen, in 2021 

heeft die alle voorgaande jaren overtroffen. Maar 

liefst 178 sportorganisaties zijn door SWS, middels 

het toekennen van een borgstelling, in staat 

geweest om bancair te lenen voor een investering 

in de eigen accommodatie. 

SWS kan borgstellingen verlenen voor allerlei type 

investeringen. Van het vervangen of aanleggen van 

velden tot de realisatie of verbouwing van 

clubhuizen en kleedkamers. Kijkend naar het type 

investering waar een borgstelling voor werd 

gevraagd, dan steken er twee met ‘kop en 

schouders’ bovenuit.  

Allereerst betreft dit de aanleg van padelbanen. 

Padel heeft zich ontwikkeld tot de snelst groeiende 

sport in Nederland. In vergelijking tot tennis is 

padel makkelijker te leren en trekt het tevens ook 

een andere doelgroep aan. De KNLTB ziet 

daarnaast padel als een middel om de neergaande 

trend van het aantal leden te doen keren. Dat veel 

verenigingen padel hebben omarmd heeft dan ook 

geresulteerd in 57 toekenningen voor 

Steunmaatregelen 
voldoende om 
sportorganisaties in 
2020 door Corona 
heen te helpen 
omstandigheden 
daarom vragen.  
 

Tennisverenigingen 
kiezen in groten 
getale voor Padel 
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tennisverenigingen die 1 of meerdere padelbanen 

wilden aanleggen. De KNLTB voorziet de komende 

jaren een forse stijging van het aantal locaties waar 

padel kan worden gespeeld. Het is de verwachting 

van SWS, dat de vraag naar borgstellingen zich 

daardoor onverminderd voort zal zetten. 

Uit de financiële cijfers, van de verenigingen die 

padel al hebben geïntroduceerd, blijkt voor het 

merendeel van de clubs dat dit een succesvolle 

bijdrage heeft geleverd aan de financiële situatie. 

Wel blijft het de vraag of er op enig moment 

sprake zal zijn van een verzadiging van de markt. 

Bijvoorbeeld door een toename van het aantal 

aanbieders van padel binnen het marktgebied.  

Naast padel is duurzaamheid ook in 2021 een 

actueel thema gebleken. Mede door landelijke 

subsidies, zoals de BOSA, en initiatieven op 

provinciaal of gemeenteniveau, is het financieel 

aantrekkelijk gebleken om te investeren in 

duurzame maatregelen zoals LED-verlichting, 

zonnepanelen of andere isolerende maatregelen. 

Naast het maatschappelijk belang van 

verduurzaming is de financiële kant een 

belangrijke prikkel om sportverenigingen hiertoe 

te bewegen. SWS heeft in 2021 50 toekenningen 

verstrekt voor investeringen in duurzame 

maatregelen. Daarnaast zien we dat bij tal van 

projecten ‘duurzaamheid’ een onderdeel is van de 

totale investering. Dus het werkelijk aantal 

toekenningen dat bijdraagt aan duurzame 

sportinfrastructuur ligt feitelijk ruim hoger. 

De borgstellingen die door SWS zijn verstrekt, 

hebben bijgedragen aan circa 5 miljoen euro aan 

investeringen in het verduurzamen van  

sportaccommodaties. Dit komt neer op circa 50 ton 

CO2 besparingen, wat ook gecompenseerd zou 

kunnen worden door het plaatsen van 4.583 

bomen.

“In 2024 zal het aantal actieve 

padellers zijn toegenomen tot 

140.000” (verwachting KNLTB) 

 
 
 
 
 
 
 

 
SWS heeft in 2021 aan ZTC Shot uit Zeist een borgstelling toegekend voor de uitbreiding van het aantal padelbanen van 3 naar 6. 
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Borgstellingen leiden tot 65 miljoen euro aan 
investeringen in sportinfrastructuur

De 178 borgstellingen die in 2021 zijn toegekend 

vertegenwoordigen een totaalbedrag van  

€ 14.713.121 . Hiermee is € 32,3 miljoen aan bancaire 

leningen mogelijk gemaakt hetgeen geresulteerd 

heeft in € 65,4 miljoen aan investeringen. 

Naast deze ‘reguliere’ toekenningen heeft SWS  

1 toekenning verstrekt voor een ‘Noodkrediet’. Met 

dit krediet wordt de betreffende club in de 

gelegenheid gesteld om het liquiditeitstekort als 

gevolg van de Coronamaatregelen in maximaal 7 

jaar weg te werken. 

Het borgstellingsvermogen van SWS per ultimo 

2021 bedraagt € 30,1 miljoen. Hiermee heeft SWS 

de mogelijkheid om voor ruim € 150 miljoen aan 

borgstellingen te verstrekken. Momenteel is 

hiervan € 72 miljoen benut voor de lopende 

projecten.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op Sportpark Jaspers, de thuishaven van FC Winterswijk, zijn 450 zonnepanelen geplaatst. Deze panelen wekken jaarlijks 

ongeveer 145 MWh aan stroom op. Hiermee wordt de club ruimschoots energieneutraal voor wat betreft het eigen 

stroomgebruik. 

 

Samenwerking stakeholders

Ondanks dat investeringen door sportorganisaties 

zich vooral op lokaal niveau afspelen, zijn voor 

SWS de contacten op landelijk niveau met o.a. het 

Ministerie van VWS, NOC*NSF, de sportbonden, 

VNG en VSG van belang om haar functie als 

borgsteller voor de sport goed te kunnen uitvoeren. 

De financiële data van sportorganisaties waar SWS 

over beschikt en de kennis van de bancaire 

financieringsmarkt, zijn voor alle betrokken 

partijen van belang om inzicht te krijgen in de 

financierbaarheid van de sport. Ook tijdens de 

eerste uitbraak van COVID-19 kon op deze wijze 

een beeld worden geschetst van de financiële 

problemen waar verenigingen mee te maken 

zouden krijgen als er op landelijk niveau geen 

financiële compensatie zou komen. Dit heeft o.a. 

geleid tot het beschikbaar stellen van extra 

vermogen van VWS aan SWS om clubs hierin te 

ondersteunen. 

Op gemeenteniveau is er al sinds de oprichting 

sprake van een structurele samenwerking waar het 

gaat om het verstrekken van borgstellingen. 
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Uitgangspunt daarbij is dat SWS alleen een 

borgstelling van 50% van de lening kan toekennen 

als ook de gemeente bereid is om voor de andere 

50% borg te staan. In 2021 zijn er in 116 

verschillende gemeenten borgstellingen 

toegekend. In de volledige historie van SWS zijn dit 

er 306, oftewel in 87 % van alle gemeenten. 

 

Om het financieringstraject voor sportorganisaties 

te vereenvoudigen is er door SWS voor gekozen om 

leningen tot € 75.000 volledig te borgen (grens 

gaat naar € 100.000 per 1-1-2022). In 2021 betrof dit 

87 van de 178 borgstellingen die er zijn toegekend. 

De sportorganisatie die een borgstelling aanvraagt 

bepaalt zelf bij welke bank de lening wordt 

aangevraagd. Met ABN AMRO Bank, het BNG-

Duurzaamheidsfonds, ING Bank, Rabobank en 

Triodos Bank heeft SWS de belangrijkste 

werkafspraken vastgelegd in een 

arrangementsovereenkomst. Onderdeel van de 

afspraken is het bedrag dat SWS maximaal aan 

borgstellingen kan verstrekken op basis van het 

aanwezige vrije vermogen in de stichting. Op dit 

vermogen is een multiplier van 5 van toepassing.  

Voor sportorganisaties zijn 

financieringsmogelijkheden tegen gunstige 

(rente)condities van doorslaggevend belang bij 

hun keuze voor een bank. Zeker nu bij de 

traditionele banken de trend zichtbaar is dat het 

beleid met vaste contactpersonen wordt 

‘losgelaten’ en de digitalisering aan terrein wint, is 

te zien dat sportorganisaties vaker kiezen voor het 

financieel meest gunstige aanbod in plaats van dat 

ook de relatie met de huisbank in de keuze wordt 

meegewogen. 

Het BNG-Duurzaamheidsfonds heeft sinds haar 

intrede in 2020 veel verenigingen kunnen helpen 

door het verstrekken van een Sportlening. In 2020 

koos 52% van de clubs voor deze financiering en in 

2021 is dit opgelopen naar 64%.

Ambities vastgelegd in beleidsplan 2022+ 

In het Beleidsplan 2022+ heeft SWS een viertal 

ambities geformuleerd. Deze zijn gebaseerd op de 

huidige ontwikkelingen en trends binnen het 

werkveld van SWS. Om sportorganisaties toegang 

te laten houden tot de financieringsmarkt is het 

streven van SWS om de gunstige 

financieringsmogelijkheden intact te houden, 

waarbij er met minimaal 4 kredietverstrekkers een 

samenwerkingsverband blijft. Daarbij worden 

nieuwe partners niet uitgesloten. 

Ook wil SWS onderzoeken of het mogelijk is om 

aan een ander type sportorganisatie borgstellingen 

te verstrekken. Deze partijen voldoen momenteel 

niet volledig aan de voorwaarden van SWS.  

In 2022 wil SWS de financiële data van de 

sportorganisaties waar een borgstelling aan is 

toegekend, digitaal beschikbaar hebben en 

gebruiken. Met behulp van data-specialisten wordt 

gekeken hoe deze data kan worden gebruikt voor 

financiële analyses van de markt. 

Ook wil SWS een bijdrage blijven leveren aan het 

verduurzamen van sportaccommodaties. Deze 

moeten volgens het Klimaatakkoord in 2050 CO2-

arm zijn. Naast het maatschappelijk belang ziet 

SWS het terugdringen van energielasten ook als 

mogelijkheid voor sportorganisaties om hun 

exploitatie te verbeteren.  

Accommodaties 
moeten in 2050 
CO2 arm zijn 

 

 

Borgstellingen 
SWS in 87% van 
de gemeenten 
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Financiële positie en organisatie 

Financiële positie 

Het Eigen Vermogen van SWS dat beschikbaar is voor het verstrekken van borgstellingen bedraagt per 31 

december 2021 € 30.073.872 (vorig jaar € 29.875.723). De exploitatie van SWS leverde in 2021 een positief 

resultaat op van € 198.149. (vorig jaar € 100.390). 

SWS heeft een voorziening gevormd voor borgstellingen die mogelijk uitbetaald moeten worden. De omvang 

van deze voorziening wordt individueel berekend. Voor risico’s van beleggingen is een afzonderlijke 

bestemmingsreserve gevormd. 

 

Bestuur en organisatie 

Het bestuur van SWS is in 2021 gevormd door:  

- Karin van Bijsterveld (voorzitter; benoemd tot juli 2022)  

- Michiel de Brauw (penningmeester; 2024) 

- Marieke van der Plas (secretaris; 2022)  

- Lucas Bolsius (2023) 

- Maarten van Bottenburg (2024). 

 

Het bestuur voert haar werkzaamheden onbezoldigd uit.  

SWS heeft in beeld wat de nevenfuncties van de bestuursleden zijn. 

 

De werkorganisatie bestond in 2021 uit:  

- Dick Zeegers (directeur)  

- Stefan de Wit (senior projectadviseur)  

- Saskia Mulder (projectadviseur)  

- Jan Smulders (projectadviseur)  

- Maarten Breman (projectadviseur)  

- Josje Wessels (officemanager)  

- Gerard Oude Vrielink (adviseur). 

 

In 2021 zijn zowel in het bestuur als in de werkorganisatie geen mutaties geweest. Het jaarverslag 2020, de 

jaarrekening 2020 en de begroting 2021 werden door het bestuur vastgesteld. Van het accountantsverslag 2020 

werd kennisgenomen. Het bestuur neemt kennis van de dagelijkse werkzaamheden, waaronder de wijze 

waarop projecten met verhoogd risico worden begeleid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het nieuwe clubhuis van SV Leones uit Beneden Leeuwen wordt o.a. voorzien van zonnepanelen en LED-verlichting. De hiervoor 

benodigde lening wordt volledig door SWS geborgd. 
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1 ALGEMEEN       

 

1.1 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.     

  

1.2 Ontwikkeling borgstellingen       

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 fors toegenomen.       

Vanaf 2019 is het mogelijk dat SWS, voor financieringen tot € 75.000, de leningen volledig borgt zonder 

participatie van de gemeenten.     

Vanaf 2020 verstrekt SWS borgstellingen voor Noodkredieten voor sportorganisaties, die aantoonbaar 

financieel getroffen zijn door de opgelegde maatregelen om het COVID-19 virus te bestrijden. 

        

1.3 Bestuur        

Het bestuur is samen met de uitvoeringsorganisatie 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 wordt een beleggingsreglement gehanteerd. 

  

       

2 GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING       

 

2.1 Waarderingsgrondslagen       

a. Algemeen       

SWS is statutair gevestigd op de Papendallaan 7 te Arnhem. Het KvK-nummer van SWS is 41151843. 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 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.  

 

 Stelselwijziging 

De jaarrekening is in 2020 opgesteld conform RJk C1 Kleine organisaties zonder winststreven. In het huidige 

verslagjaar 2021 is het verslag opgesteld op basis van ‘eigen grondslagen’. De reden van de wijziging in de 

grondslagen heeft betrekking op de methode van verwerking van de waardering van de effecten. Door het 

toepassen van de eigen grondslagen beschermt SWS het vermogen dat vrij staat voor het uitgeven van 

borgstellingen. De gekozen verwerkingswijze correspondeert niet met de toepassing van RJk C1. De beschreven 

grondslag sluit aan bij de toegepaste verwekingswijze en geeft daarom een beter inzicht in de jaarrekening. 
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De wijziging van de grondslagen leidt niet tot cijfermatige correcties die van invloed zijn op het resultaat en 

eigen vermogen in het boekjaar en de vergelijkende cijfers. De stelselwijziging heeft geen cijfermatige invloed 

op vervolgjaren. 

 

Foutherstel 1       

Met betrekking tot de jaarrekening 2020 zijn, nadat deze is vastgesteld, materiële fouten geconstateerd. Dit ziet 

op de presentatie van afgegeven borgstellingen onder de Financiële vaste activa en Langlopende schulden. Op 

basis van algemeen aanvaardbare grondslagen voor de jaarverslaggeving  voldoen deze borgstellingen niet aan 

de kenmerken van een actief en een passief. De foutieve presentatie is in deze jaarrekening gecorrigeerd. Dit is 

conform de verwerkingswijze voor foutherstel voor materiële fouten volgens de algemeen aanvaardbare 

grondslagen voor de jaarverslaggeving. Als gevolg van de verwerking bedraagt: 

*de omvang van de financiële vaste activa 2020: € 11.437.060 (was: € 78.548.160); 

*de omvang van de langlopende leningen 2020: € 1.175.000 (was: € 67.286.100); 

*het herrekende balanstotaal 2020: € 33.957.684 (was: € 101.068.784).  

De fouten hebben geen effect op het eigen vermogen of resultaat 2021 en 2020 . 

 

Foutherstel 2       

Met betrekking tot de jaarrekening 2020 is nadat deze is vastgesteld, een foutieve verwerking van de 

bestemmingsreserve geconstateerd. Dit ziet toe op de vrijval van een bestemmingsreserve van € 60.000 in 2020 

ten gunste van het resultaat. Op basis van algemeen aanvaardbare grondslagen voor de jaarverslaggeving is 

deze verwerking niet passend. 

In lijn met de verwerkingswijze voor foutherstel is de foutieve verwerking in de onderhavige jaarrekening 

gecorrigeerd. 

Als gevolg van de verwerking bedraagt: 

*de omvang van de bestemmingsreserve aanspraken borgstellingen 2020: € 927.500 (was: € 867.500). 

De fouten hebben per saldo geen effect op het totaalbedrag eigen vermogen 2021 en 2020. 

 

b. Activa en passiva       

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

 

c. Financiële vaste activa       

Effecten       

De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten maken onderdeel uit van de beleggingsportefeuille en 

worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde. Bij aanschaf van de effecten wordt een 

bestemmingsreserve koersverschillen gevormd ter grootte van het verschil tussen de marktwaarde en de 

nominale waarde. Na eerste waardering van de effecten vindt waardering plaats tegen marktwaarde. 

Waardeveranderingen (gerealiseerd en ongerealiseerd) worden rechtstreeks ten laste van de 

bestemmingsreserve gebracht. Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren. 

Transactiekosten die zijn toe te rekenen aan effecten die na eerste verwerking worden gewaardeerd tegen reële 

waarde met verwerking van de waardeveranderingen via de staat van baten en lasten, worden rechtstreeks in de 

staat van baten en lasten verwerkt. 

 

d. Vorderingen op korte termijn       

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, indien nodig onder aftrek van een voorziening uit 

hoofde van oninbaarheid.       
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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 2.1 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 individuele 

projecten bij de jaarlijkse beoordelingen worden gegeven. Daarbij wordt een inschatting gemaakt van het risico 

dat SWS wordt aangesproken op de verstrekte borgstelling. Enerzijds op basis van de cijfermatige informatie 

die volgt uit de ontvangen jaarcijfers en begroting (o.a. vermogenspositie, liquiditeitspositie, jaarlijkse (begrote) 

kasstroom), anderzijds op basis van kwalitatieve kenmerken zoals o.a. de kwaliteit van het bestuur en de 

maatschappelijke betekenis van de vereniging. Bij een kwalificatie van het project als ‘matig’ of ‘problematisch’ 

wordt een percentage van het nog openstaande borgstellingsobligo voorzien. In 2021 is dit percentage voor een 

kwalificatie ‘matig’ 10%, ‘probleemdossier licht’ 25%, ‘probleemdossier midden’ 50% en ‘probleemdossier 

zwaar’ 75%. Op het moment dat SWS wordt aangesproken op de borgstelling wordt een percentage van 100% 

gehanteerd. Een uitkering van een borgstelling wordt vervolgens in mindering gebracht op de voorziening. 

Daarmee wordt afgeweken van het verantwoorden van voorzieningen op basis van de contante waarde. De door 

SWS gehanteerde methode is passend voor de branche.   

        

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.  

 

2.2 Grondslagen voor de resultaatbepaling       

 

i. 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.    

   

j. 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.       

 

2.3 Fiscale aspecten       

 

k. 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.  
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l. 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.       

        

m. Vennootschapsbelasting       

De stichting heeft als 'instelling ter bevordering van sportverenigingen' geen verplichtingen in het kader van de 

vennootschapsbelasting.       

        

n. 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.       

        

2.4 Vergoedingen bestuurders       

De bestuurders van SWS krijgen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Wel worden de feitelijke kosten, 

zoals reiskosten, vergoed.    



2020 2021

Totaal activa 33.957.684 32.731.559

Financiële vaste activa 11.437.060 10.717.827

Effecten 11.437.060 10.717.827

Vorderingen lange termijn 21.396.894 21.454.614

Deposito's  21.361.172 21.422.035

Regresvorderingen 35.722 32.579

Kortlopende vorderingen 369.981 388.971

Te ontvangen interest 364.918 383.140

Debiteuren 5.063 5.830

Overige vorderingen en overlopende activa 0 0

Liquide middelen 753.749 170.147

Liquide middelen 753.749 170.147

Totaal passiva 33.957.684 32.731.559

Eigen vermogen 31.733.283 31.712.199

Vermogen 29.875.723 30.073.872

Bestemmingsreserve koersresultaat 930.060 710.827

Bestemmingsres. aanspraken borgstellingen 927.500 927.500

Voorzieningen 956.721 753.995

Voorziening aanspraken borgstellingen 920.998 721.416

Voorziening aanspraken regresvorderingen 35.723 32.579

Langlopende schulden 1.175.000 175.000

Langlopende schulden 175.000 175.000

Achtergestelde rentevrije lening 1.000.000 0

Kortlopende schulden 92.680 90.367

Crediteuren 3.596 1.919

Overige schulden en overlopende passiva 89.084 88.448

2020 2021

Toegekende borgstellingen 67.111.100 72.100.769

Specificaties op pagina 17.

Balansen per 31 december 2020 en 2021

Majeure verplichtingen buiten de balans
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uitkomst uitkomst begroting

2020 2021 2021

Totaal baten basisexploitatie 811.727 915.962 778.250

Interest effecten 185.810 209.280 190.000

Interest banken 0 781 0

Interest deposito's 328.337 336.545 332.750

Vergoedingen financiers garanties 56.030 61.757 45.000

Vergoedingen sportorganisaties 206.418 265.481 175.000

Betaalde adviezen 35.100 40.370 35.000

Overige baten 32 1.746 500

Totaal lasten basisexploitatie 711.337 537.644 755.960

Salarissen, soc. lasten en overige 491.434 507.548 523.100

Overige personeelskosten 67.430 67.071 88.200

Pensioenkosten 50.026 87.506 65.000

Administratie 35.259 33.248 33.300

Algemene kosten 4.422 4.716 10.800

Organisatiekosten 23.885 14.757 22.400

Communicatiekosten 5.187 7.780 6.000

Huisvestingskosten /automatisering 6.007 14.886 6.500

Kosten beleggingen en advies 4.926 2.858 3.800

Overige kosten borgstellingen 22.760 -202.726 -3.140

Financiële baten en lasten 0 180.168 0

Waardemutaties effecten 0 180.168 0

Resultaat basisexploitatie 100.390 198.149 22.290

Bestemming resultaten

Toevoeging reserve koersresultaat 0 0 0

Toevoeging/onttrekking aan vermogen 100.390 198.149 22.290

Staat van baten en lasten 2020, 2021 en begroting 2021 
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