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Welkom
De maatschappij centraal
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Spurd over het jaar 2014. De ontwikkelingen in de
samenleving – in de wijken en buurten, vanuit burgerinitiatieven, vanuit
ondernemersinitiatieven en vanuit het maatschappelijk middenveld – staan centraal in de
uitvoering van de activiteiten. Aangesloten wordt bij wat daar speelt. De initiatieven die
buiten ontstaan, worden gestimuleerd en als zij overeenkomen met het beeld of de richting
voor de stad die als positief kunnen worden gezien, worden deze gefaciliteerd en
ondersteund. In het licht van de afspraken vanuit het Maatschappelijk beleidskader
“Samenwerken met vertrouwen” neemt Spurd haar rol om samen met de gemeente nog
meer aanwezig te zijn in de wijken en buurten van Purmerend. Hiermee wordt bewerkstelligd
dat burgers daadwerkelijk worden geholpen, activiteiten voorzien in behoefte en ruimte
wordt gemaakt voor innovatie, verbindingen in de stad en ontwikkelingen die de nieuwe
manieren van werken bevorderen.
Monitoring en verantwoording
De gemeente stuurt op het behalen van de gewenste resultaten buiten, in de stad, onder
meer via rapportages zoals voorliggend jaarverslag. Conform artikel 2:8 Algemene
subsidieverordening Purmerend 2014 dient een aanvraag tot vaststelling van de periodieke
subsidie uiterlijk 13 weken na einde boekjaar vergezeld te zijn van een jaarrekening, een
jaarverslag en een accountantsverklaring. Uit het jaarverslag moet blijken welke activiteiten
en opbrengsten zijn gerealiseerd en welke kosten hiermee zijn gemoeid. Daarbij dient een
vergelijking te zijn gemaakt met het activiteitenplan en de begroting op basis waarvan
subsidie is verleend. In de verantwoording gaat het er voorts om dat goed naar voren wordt
gebracht hoe en in welke mate de activiteiten bijdragen aan de ambities zoals vermeld in
het maatschappelijk beleidskader.
Leeswijzer
Allereerst stellen we ons kort voor met waar we voor staan (onze missie) en wat we doen
(onze kerntaken). Vervolgens presenteren we onze belangrijkste partners. Zonder onze
partners zou het niet mogelijk zijn geweest om de sport- en beweegdeelname te stimuleren
zoals weer in 2014 is gerealiseerd. Samen met onze partners richten we ons in toenemende
mate op bevordering van de gezondheid in Purmerend door sport in te zetten als middel.
Het jaarverslag geeft voorts een nadere weergave van de prestaties over 2014 en de
gerealiseerde activiteiten, projecten, investeringen en diensten. De activiteiten zijn
gepresenteerd aan de hand van onze kerntaken: sportstimulering, sportsupport, exploitatie
sportaccommodaties en zwembad inclusief het zwemonderwijs.
Na een overzicht van de activiteiten treft u de financiële verantwoording over 2014 aan.
Hierin vindt u de gerealiseerde baten en lasten afgezet tegen de begroting en een verklaring
van eventuele verschillen. Op top- en activiteitenniveau wordt verantwoord. Ook zijn de
projecten, vervangingsinvesteringen, reserves en voorzieningen in dit hoofdstuk opgenomen.
Tot slot bieden we inzicht in de organisatie; van bestuursniveau tot uitvoerend niveau.
Ontwikkelingen in de CAO Recreatie, Ondernemingsraad, het ziekteverzuim, opleidingen en
stages zijn hierin toegelicht.
Wij wensen u veel leesplezier toe!

Het bestuur van Spurd
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1. Missie
1.1

Inleiding

Maatschappelijke opgave 1a ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’
Met ingang van 2013 geeft Spurd samen met diverse partners, waaronder onder meer de
Sportraad, GGD, Evean, Zorgcirkel, Prinsenstichting en Stichting Gehandicaptensport
Waterland, uitvoering aan maatschappelijke opgave 1a “Een gezonde geest in een gezond
lichaam”. Deze maatschappelijke opgave staat in het teken van sport en gezondheid.
Samen bouwen aan een sportiever en gezonder Purmerend
De partners van de maatschappelijke opgave 1a hebben zich uitgesproken te kiezen voor
een vraaggericht, laagdrempelig aanbod. Een aanbod waarbij de burger centraal staat en
aansluit op de actuele wensen en behoeften op het terrein van sport en gezondheid
toegespitst op de Purmerendse samenleving. Bovendien is gekozen voor een laagdrempelig
aanbod dat vanuit de wijk en / of buurt goed bereikbaar is, betaalbaar is voor iedere
Purmerender én dat recht doet aan verschillen tussen mensen.

1.2

Missie

Stichting Spurd te Purmerend (voorheen Stichting Zwembad De Wilgenhoek) is opgericht bij
akte d.d. 17 juni 1954. Op 25 januari 2008 zijn de statuten van voorheen Stichting Zwembad
De Wilgenhoek gewijzigd. Daarbij is de naam gewijzigd in Stichting Spurd (hierna: Spurd). De
organisatie van Spurd is op 1 juli 2008 operationeel van start gegaan.
De missie van Spurd luidt als volgt:
Het exploiteren van gemeentelijke sportvoorzieningen en het gemeentelijke zwembad
alsmede het stimuleren en ondersteunen van sport en sportdeelname in de gemeente
Purmerend en omgeving en alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn in de ruimste zin des woords, ter bevordering van de volksgezondheid, sport en recreatie,
zwemonderricht en maatschappelijke participatie.

1.3

Kerntaken

De kerntaken van Spurd zijn:

Stimulering van de sportdeelname in Purmerend e.o. door middel van activiteiten en
evenementen.

Ondersteuning van de Purmerendse sportverenigingen.

Exploitatie van de Purmerendse binnen- en buitensportaccommodaties, het
Leeghwaterbad, het sportservicecentrum en de Sport-O-Theek.

Bevordering bewegingsonderwijs en motorisch remedial teaching.

Verzorging zwemonderwijs.
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2. Purmerenders en partners
2.1

Inleiding

Spurd kent meerdere belanghebbenden en partners. De belangrijkste belanghebbende is
de Purmerender. De sport- en beweegparticipatie van de Purmerender wordt hieronder dan
ook allereerst aangestipt. Vervolgens komen de belangrijkste partners aan de orde. Naast de
gemeente Purmerend, als grootste financier en facilitator, Sportraad Purmerend en Stichting
Gehandicaptensport Waterland kent Spurd diverse partners om invulling te geven aan een
sportievere en gezondere samenleving.

2.2

Purmerenders1

Van de inwoners van Purmerend sport 50% minstens een maal per maand. Van de 65-plussers
doet 33% aan sport en van de gehandicapten (degenen die licht of sterk beperkt zijn in hun
dagelijkse bezigheden en/of hun vrije tijd) 28%. Tussen de wijken zijn er kleine verschillen. In
Overwhere (44%), Purmer Noord (44%) en Wheermolen (47%) doet minder dan de helft aan
sport. In de Gors (52%), Centrum (53%), Purmer Zuid (54%) en Weidevenne (55%) meer dan de
helft.
Van de Purmerenders van 15 jaar en ouder is 27% lid van een sportvereniging. Daarnaast is
9% lid van een ander soort vereniging. 29% van de sportende inwoners van Purmerend gaat
minstens een maal per maand als actieve deelnemer naar een overdekt zwembad. 82% van
de Purmerendse bezoekers van een overdekt zwembad blijft hiervoor in de eigen gemeente.
46% van de sportende inwoners van Purmerend gaat minstens een maal per maand als
actieve deelnemer naar een binnensportaccommodatie (sporthal, sportzaal of
gymnastieklokaal). Van de Purmerenders die sporten in een binnensportaccommodatie doet
80% dit in de eigen gemeente. 33% van de sportende inwoners van Purmerend gaat minstens
een maal per maand als actieve deelnemer naar een buitensportaccommodatie (voor
bijvoorbeeld voetbal, hockey of tennis). Ruim driekwart doet dit in Purmerend zelf.
In Purmerend doet 19% aan vrijwilligerswerk. De meest genoemde soort is vrijwilligerswerk bij
sportverenigingen (33%). Naar leeftijd zien we dat de groep 25 t/m 44-jarigen een minder
hoog percentage vrijwilligers telt (15%) dan de andere leeftijdsgroepen (19 tot 23%). Tussen
mannen en vrouwen is er geen verschil. Per wijk zijn er kleine verschillen (van 16% in de Purmer
Noord tot 23% in Wheermolen). Purmerend kent het laagste percentage vrijwilligers van de
regio (Waterland: 34%, Landsmeer: 27%, Zeevang: 34%). Maatschappelijke stages dragen bij
aan het bevorderen van deelname aan vrijwilligerswerk.

2.3

Partners

2.3.1

Gemeente

Gemeente Purmerend
De gemeente Purmerend is als opdrachtgever en subsidieverstrekker de belangrijkste partner
voor een kwalitatief en kwantitatief volwaardige ontwikkeling van de Purmerendse sport. De
gemeente Purmerend draagt als financier zorg voor de bevordering van de sport door
middel van subsidiëring van onder meer door Spurd uitgevoerde activiteiten. De gemeente
draagt bij in de exploitatie van sportaccommodaties en het zwembad en de uitvoering van
talloze sport- en gezondheidsprogramma’s. Daarnaast is de gemeente Purmerend betrokken
bij JOGG, het ‘Aanbiedersnetwerk Purmerend’ en de ontwikkeling van de multifunctionele
sportaccommodatie en de verplaatsing van het rugbycomplex. Het bestuur van Spurd voert
1

Bron: Regionale omnibusenquête 2013, Gemeente Purmerend.
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halfjaarlijks overleg met de wethouder Sport waarbij onder meer is gesproken over de rol en
positie van Spurd, de ontwikkeling van de multifunctionele sportaccommodatie en de
verplaatsing van het rugbycomplex.
Gemeente Beemster
In vervolg op de intentie van Spurd met betrekking tot de vraag van de gemeente Beemster
om beheer, exploitatie en ingebruikgeving van de sportaccommodaties te verzorgen, heeft
begin 2014 overleg plaatsgevonden en zijn intentieafspraken gemaakt om tot samenwerking
te komen.
2.3.2

Sportraad Purmerend

Als vrijwilligersorganisatie behartigt zij de belangen van de ruim 50 aangesloten
sportverenigingen in Purmerend. De Sportraad treedt op als adviseur naar de verenigingen
en fungeert als intermediair tussen de verenigingen, de gemeente, Spurd en de politiek.
Verder adviseert zij het gemeentebestuur ‘gevraagd en ongevraagd’ over het lokale
sportbeleid. Halfjaarlijks vindt tevens tussen het bestuur van Spurd en de Sportraad overleg
plaats. De directie van Spurd voert daarnaast maandelijks overleg met de Sportraad. Alle
sporttechnische ontwikkelingen en verenigingszaken worden in het overleg met de Sportraad
besproken.
2.3.3

Stichting Gehandicaptensport Waterland

De Stichting Gehandicaptensport Waterland (S.G. Waterland) is op 21 september 1984
opgericht om personen met een lichamelijke beperking of chronische aandoening op
aangepaste wijze te kunnen laten sporten.
2.3.4

Partnerships voor effecten in het sociaal domein

In de maatschappelijke opgave "Een gezonde geest in een gezond lichaam" ligt de basis
voor gezondheidsbevordering in Purmerend. Een gezonde leefstijl dient onder alle
leeftijdsgroepen te worden bereikt door enerzijds activiteiten waarin bewustwording van een
gezonde leefstijl, gezond eten en het belang van (gezond) sporten en bewegen naar voren
worden gebracht en anderzijds programma’s waarmee mensen worden geactiveerd
gezond te eten en te sporten en/of te bewegen. Diverse partners werken nauw samen aan
deze aanpak zoals huisartsen, GGD, diëtisten, scholen, sportaanbieders en Spurd. Zo is onder
meer de afspraak gemaakt dat de GGD tijdens consultaties ouders en kinderen voorlicht
over het belang van een gezonde leefstijl, dat scholen een gezonde schoolmethodiek
ontwikkelen en verenigingen gezonde sportkantines realiseren.
Daarnaast wordt in de maatschappelijke opgave de uitdaging gesteld om de sport ook als
middel in te zetten om gouden kansen te bieden aan het publieke domein. Sport kan
namelijk, naast de aanpak van overgewicht, een effectieve bijdrage leveren aan een
duurzaam leefbare woonomgeving, de economie (arbeid), de integratie en participatie,
zorg en gezondheid. Enkele actuele voorbeelden waarbij de inzet met behulp van
partnerships bijdragen aan het maatschappelijk domein worden geleverd:
• JOGG Purmerend
• Buurt- en wijkgerichte activiteiten
• (Na)schoolse activiteiten
• Integratie cliënten Prinsenstichting
• Special Forces
• Behoud kwaliteit en toegankelijk aanbod sportvoorzieningen
• Multifunctionele sportkantines.
Enkele partnerships en voorbeelden van effecten in het sociaal domein worden hieronder
gepresenteerd. Daarnaast wordt er een aantal beschreven in hoofdstuk 3 onder activiteiten.
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Gezonde sportkantines
In samenwerking met de Purmerendse sportverenigingen, GGD, Brijder, gemeente
Purmerend, de Sportraad het convenant ‘Verantwoord alcoholgebruik in sportkantines’
ondertekend en heeft Spurd met de gemeente de Voorlichtingsavond ‘Sport, jongeren en
alcohol, dat gaat niet samen’ georganiseerd. Thans is met JOGG voorts ingezet op
gezondere sportkantines met verantwoorde producten om sporters bewuster tot een meer
gezonde leefstijl te leiden.
Special Forces
Door samenwerking met de Prinsenstichting, Rijser transport, de voetbalverenigingen VPV
Purmersteijn, v.v. de Wherevogels, FC Purmerend en ZVVO, de Martin Luther Kingschool is een
platform opgericht (Special Forces) met het doel sportmogelijkheden in Purmerend (en
omgeving) voor mensen met een beperking en voor mensen met een aan autisme verwante
stoornis te creëren en de maatschappelijke integratie onder deze doelgroep te vergroten.
Prinsenstichting
Tussen Spurd en Prinsenstichting is een intentieovereenkomst ondertekend om iedere
Purmerender, met of zonder beperking, mee te laten doen in de samenleving, de
zelfredzaamheid te verbeteren en de kwaliteit van leven van cliënten van Prinsenstichting te
versterken. In het bijzonder richten de Prinsenstichting en Spurd zich op de bevordering van
het welzijn en de gezondheid van burgers met een verstandelijke beperking. Cliënten van
Prinsenstichting zijn in en op de Purmerendse sportaccommodaties ingezet en voeren
additionele werkzaamheden uit. Bij de sportverenigingen zijn eveneens ter verbetering van
de dagbesteding cliënten ingezet. Voor het aanbod aan activiteiten wordt gebruik gemaakt
van het Leeghwaterbad en een aantal binnensportaccommodaties.
Waterlandziekenhuis
Partner in de ontwikkeling en organisatie van een sluitend aanbod van sport- en
gezondheidsprojecten mede in combinatie door samenwerking met het onderwijsveld. In
2014 zijn projecten ontwikkeld ter bevordering van activiteiten voor onder meer
(ex)kankerpatiënten, mensen met een stoma en mensen met hartklachten.
Zorgcirkel
Partner in de gezamenlijke ontwikkeling van diverse sport- en gezondheidsprojecten voor met
name ouderen. Met De Zorgcirkel zijn in 2014 voorbereidingen genomen om in 2015 te
komen tot ondertekening van een intentieovereenkomst ter bevordering van de
leefbaarheid, het bewegen en een gezonde leefstijl van Purmerendse ouderen. Bovendien is
samen gekomen tot de ontwikkeling van een beweegtuin bij het Jaap van Praaghuis naar
aanleiding van een burgerinitiatief van de cliëntenraad.
Onderwijs
Partner in de ontwikkeling en organisatie van sport- en gezondheidsprojecten voor de
doelgroep jongeren, de brede ontwikkeling waarin het kind centraal staat, schoolse – en
naschoolse activiteiten in samenwerking met sportverenigingen, afstemming van
accommodatiebeleid, de uitvoering van (maatschappelijke) stages en combinatiefuncties
alsook in de communicatie van maatschappelijk gewenste onderwerpen (normen en
waarden, antidiscriminatie, etc.).
SKOP
Partner in de brede ontwikkeling waarin het kind centraal staat en samenwerking op het
terrein van zwemonderwijs en activiteiten tijdens buitenschoolse opvang.
Clup Welzijn
Partner in o.a. de samenwerking op het terrein van activiteiten en transfer van
(maatschappelijke) stages en werving en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers
(Vrijwilligerspunt).
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Evean
Partner in de ontwikkeling en organisatie van diverse sport- en gezondheidsprojecten. Met
Evean wordt onder meer samengewerkt in de afstemming van activiteiten (zoals Tai Chi,
Seniorenfit en HappyFit) op de behoeften vanuit de doelgroep ouderen.
Fitnesscentra
Partner in de ontwikkeling en organisatie van diverse sport- en gezondheidsprojecten. Met
diverse fysio-/fitnessorganisaties wordt samengewerkt in de bevordering van activiteiten ten
behoeve van mensen met diabetes.
Only Friends
Partner in de uitvoering van aangepast sporten voor jeugd.
Sportbonden en -verenigingen
Partner in de realisatie van diverse maatschappelijke opgaven (bijvoorbeeld bestrijding
alcoholmisbruik), de organisatie van sportactiviteiten en –evenementen, kennisdeling en
verenigingsondersteuning.
Wij Allemaal
Partner in de bevordering van activiteiten en leefbaarheid voor (ex)kankerpatiënten zoals
het programma Herstel na Kanker in het Leeghwaterbad.
Heliomare
Met Heliomare wordt samengewerkt om mensen met beperkingen te helpen revalideren. In
het Leeghwaterbad wordt samen bijvoorbeeld een programma aangeboden voor mensen
met een aangeboren hersenletsel.
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3. Activiteiten
3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk vindt de verantwoording van de activiteiten en projecten plaats. Aan de
hand van de kernactiviteiten sportstimulering, sportsupport, exploitatie sportaccommodaties
en zwembad / zwemonderwijs zijn de prestaties in beeld gebracht en is beschreven welke
inzet daartoe is gepleegd. In de rapportage ziet u op meerdere vlakken de kracht van
samenwerking die heeft geleid tot een integraal, effectief en vraaggericht aanbod op het
terrein van sport, bewegen en gezondheid.

3.2

Stimulering sport, bewegen en een gezonde leefstijl

Indicatoren
Activiteiten jeugd en jongeren
Aantal deelnemers jeugdsportpas basisonderwijs
Aantal deelnemers sport brede school
Aantal deelnemers PurVak
Aantal deelnemers BuurtSportWerk
Activiteiten 55+
Aantal deelnemers 50+
Activiteiten mensen met een beperking
Aantal deelnemers zweminstuif mindervaliden & Zwem Samen
Maatschappelijke stages
Aantal maatschappelijke stageplekken
3.2.1

JR 2013

B 2014

JR 2014

1.219
5.789
24.580
26.075

1.200
5.500
26.000
23.500

1.242
5.375
24.300
26.861

10.576

12.500

10.538

1.901

1.900

1.684

443

500

350

Jeugd / jongeren

Jongeren op Gezond Gewicht
Purmerend is sinds september 2012 een JOGG-gemeente. JOGG is de landelijke beweging
voor een gezonde omgeving en een gezonde jeugd. Dit betekent dat samen met lokale
partners wordt gewerkt aan het aantrekkelijk(er) en makkelijk(er) maken van gezond eten en
bewegen voor kinderen en jongeren. Het doel van JOGG is om gezamenlijk de stijging van
overgewicht bij kinderen en jongeren een halt toe te roepen. In Purmerend zijn (in eerste
instantie) de wijken Overwhere en Wheermolen aangewezen als JOGG-wijken. Op verzoek
van de gemeente is in februari 2014 een JOGG-regisseur/buurtsportcoach gezonde leefstijl in
dienst van Spurd gekomen. Gedurende het jaar 2014 heeft de JOGG-regisseur, aan de hand
van een plan van aanpak, samen met partners de JOGG-methode in de genoemde wijken
uitgerold en een gezonde leefstijl onder de aandacht gebracht. De partners van JOGGPurmerend zijn onder andere gemeente Purmerend, GGD Zaanstreek-Waterland,
Kinderopvang Purmerend, Clup Welzijn, basisscholen Wheermolen en ’t Prisma, Purmerendse
Scholen Groep, wijkkerngroep Wheermolen, diëtistenprakijk Sandra Heemstra, S&VA
sportvoedingsadviesbureau, Intermaris, PWN en Deen. In 2014 stond het thema ‘DrinkWater’
centraal. Op 19 april 2014 opende wethouder Geoffrey Nijenhuis op het Wormerplein een
tweede watertappunt. Daarnaast werden vele (bestaande) activiteiten, zoals
BuurtSportWerk, PurVak(ken), BeachEvent, Buitenspeeldag, AquaDisco en de
Avondvierdaagse, gekoppeld aan het thema ‘DrinkWater’, om ouders en kinderen
bewust(er) te maken om vaker te kiezen voor drinkwater in plaats van zoete dranken. Op 7
oktober 2014 werd de gemeenteraad door de JOGG-regisseur geïnformeerd over de
voortgang en behaalde resultaten van JOGG-Purmerend tot dan toe. In 2015 richt JOGGPurmerend zich op het thema ‘Gratis Bewegen’. Met dit thema wil JOGG-Purmerend
kinderen en hun ouders laten zien hoe makkelijk bewegen en sporten kan zijn. Tevens wordt
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(verder) gewerkt aan het gezond(er) maken van het voedingsaanbod in school- en
sportkantines.
‘Lekker fit!’
De basisschoolmethode ‘Lekker fit!’- waarbij kinderen bewust worden gemaakt van hun
leefstijl- is in het schooljaar 2013-2014 door twaalf scholen afgenomen. In september 2014
(schooljaar 2014-2015) is dit voor het eerst sinds jaren afgenomen naar zeven scholen. De
overige vijf scholen gaven te kennen ‘Lekker fit!’ na de projectperiode van drie jaar te
beëindigen. De redenen die de scholen aangaven, waren: te arbeidsintensief voor de
leerkrachten en dat het niet paste in hun (thema) jaarplanning. In maart heeft OBS ’t Prisma
als 3e school van heel Noord-Holland de Lekker fit!-duim behaald. De Lekker fit!-duim is een
bijzondere blijk van waardering voor structurele, integrale inzet voor Lekker fit! Het vervolg op
de duim is het landelijke daadkrachtigere vignet ‘gezonde school’. De twee scholen in de
JOGG-wijk Wheermolen gaan in 2015 proberen voor dit vignet in aanmerking te komen.
Onderdeel van ‘Lekker fit’ is het afnemen van het BMI. Door de (te) grote tijds- en financiële
investering, weerstand van sommige scholen en het feit dat de schoolarts het ook meet
(allen twee keer gedurende de basisschoolperiode) is Spurd hiermee gestopt. Wel is de
menukaart gehandhaafd en verder verfijnd. De scholen zijn enthousiast over de te maken
keuze uit de menukaart. Op deze manier kunnen de scholen het project extra ondersteunen
door leuke activiteiten te kiezen op het gebied van voeding en bewegen. Eind 2014 zijn de
voorbereidingen gestart met de uitbreiding van de menukaart door het toevoegen van
buitenspeelkisten. In 2015 kunnen de scholen hiervan gebruik maken. Het project ‘Lekker Fit!’
maakt onderdeel uit van de activiteiten die plaatsvinden onder de ‘paraplu’ van JOGG
(voor wat betreft de wijken Overwhere en Wheermolen).
JeugdSportPas
Van januari tot en met juni is voor het laatst gewerkt met een digitale brochure, een
aanmeldformulier op papier voor deelnemende organisaties, een digitaal inschrijfsysteem
voor en de betaling van de deelnemers dat los van elkaar functioneerden. Deze
functionaliteiten zijn in het nieuwe aangeschafte digitale pakket automatisch aan elkaar
gekoppeld. In de eerste periode van het schooljaar 2014-2015 (september-december 2014)
werd gestart met dit nieuwe digitaal pakket. Het aanbod van alle sportcursussen staat in een
via de website van Spurd bereikbare databank. De deelnemers kunnen overzichtelijk (op
activiteit en / of per wijk) zien waar en wanneer een cursus plaats vindt en hoeveel plaatsen
per cursus nog beschikbaar zijn. Het samenvoegen van Sporten in de Wijk (voorheen het
Naschoolse Sporten) met de andere cursussen van de sportaanbieders verloopt meer
gestroomlijnd dan in 2013. Van januari tot en met juni 2014 liepen de cursusperiodes en de
aanmeldperiodes niet synchroon. Vanaf het schooljaar 2014-2015 is dit aangepast en vindt
het synchronisch plaats. Het aantal deelnemers (1.242) is ten opzichte van 2013 (1.219) iets
gestegen. Van het totaal aantal deelnemers over 2014 namen 271 kinderen deel aan
Sporten in de Wijk ten opzichte van 971 kinderen die kozen voor sporten op de locatie bij de
sportaanbieder. Ook in 2014 is een wisseling in het sportaanbod; in het schooljaar 2013-2014 is
het cursusaanbod uitgebreid met ballet, capoeira, dammen, kickboksen, kickpunch,
stijldansen en tapdansen.
Sport op brede scholen
In 2014 heeft Spurd een rol gehad in de brede ontwikkeling in Purmerend door inzet van
buurtsportcoaches ( zie ook het onderdeel over de buurtsportcoach). Alle wijken in
Purmerend hebben vanaf september 2014 een buurtsportcoach coördinerend die contact
heeft met alle basisscholen in de wijk waar hij verantwoordelijk voor is. Waar mogelijk sluit
Spurd aan bij thema’s die binnen de school vorm gegeven worden. Zo werd het buiten
spelen op de Kraal opnieuw onder de aandacht gebracht en werden de sportdagen in de
Purmer-Noord wederom in samenwerking met het Horizon College vorm gegeven. Ook het
project Lekker Fit heeft weer plaats gevonden op zeven basisscholen. Het aantal bezoeken
tijdens de instuiven op zowel de Kraal als de Weide is met 5.375 kinderen ten opzichte van
2013 (5.789 kinderen) teruggelopen met ± 7%. Deze daling wordt in z’n geheel veroorzaakt
door de Kraal (zie ook daling PurVak, locatie de Kraal). Een duidelijke verklaring hiervoor is
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niet te vinden. Mogelijk is er een (directe) relatie met de (forse) daling van het aantal
basisschoolleerlingen op de twee scholen van de brede school de Kraal.
Het Sporten in de Wijk (onderdeel van de JeugdSportPas) kende in 2014 271 deelnemers (zie
ook de JeugdSportPas), wat neerkomt op 1.734 bezoekers. Ten opzichte van 2013 (2.253) is
dit een daling van 518 bezoekers. Of de nieuwe digitale opzet van de JeugdSportPas
hiermee te maken heeft is niet met zekerheid te zeggen. In 2015 wordt het Sporten in de Wijk
voortgezet in de huidige vorm.
Sport op mbo scholen in Purmerend
In 2014 is het contact met beide mbo scholen gecontinueerd. Vanuit het Horizon College
worden stagiaires Sport en Bewegen ingezet voor het mede organiseren van sportdagen
voor de basisscholen. De (1ste jaars) stagiaires organiseren de dagen in groepjes en voeren
deze ook uit. Een buurtsportcoach van Spurd zorgt voor de begeleiding van de stagiaires en
is aanwezig op de dag zelf. Tijdens de Koningsspelen hebben drie klassen gezorgd voor de
begeleiding van de door Spurd georganiseerde activiteiten. Tevens was de mentor van elke
klas aanwezig. De begeleiding van stagiaires gebeurde zowel vanuit Spurd als vanuit het
Horizon College zelf. Voor 2015 lopen deze activiteiten door. De afspraken hiervoor zijn al
gemaakt. Ook met het Regio College zijn de samenwerkingsvormen gecontinueerd. De
Buitenspeeldag werd geheel door het Regio College vorm gegeven en vanuit Spurd
begeleid. Spurd was ook op de dag zelf aanwezig. In 2015 zal de Buitenspeeldag weer op
deze manier vorm gegeven worden. De tweede samenwerkingsvorm is die van de
kinderfeestjes. Leerlingen van het Regio College ontwikkelden als stageopdracht
kinderfeestjes, welke door medewerkers van Spurd beoordeeld werden. Door forse
bezuinigingen binnen het Regio College en de verplaatsing van de opleiding Outdoor &
Adventure naar Zaandam, zal in 2015 deze samenwerking niet meer plaatsvinden.
PurVak
Het PurVakbezoek is op vijf van de zeven locaties gestegen met een totaal van 830. Alleen in
de Kraal (Weidevenne) is een terugloop in de aantallen (850) te zien evenals op de
buitenlocaties tijdens de ZomerPurVak (260). Ook hier is mogelijk een (directe) relatie met de
(forse) daling van het aantal basisschoolleerlingen op de twee scholen van de brede school
de Kraal. De terugloop voor de buitenlocaties werd veroorzaakt door de slechte
weersomstandigheden tijdens de PurVak. Dat betekent dat het totaal aantal bezoekers voor
2014 24.300 bedraagt ten opzichte van 24.580 in 2013 (een daling van 1%). Het
Leeghwaterbad heeft tijdens de PurVak ook een gevarieerd activiteitenaanbod dat het
aantal bezoekers ten opzichte van 2013 heeft doen stijgen. Deze aantallen zijn -evenals
voorgaande jaren- niet meegenomen in de bezoekersaantallen van de PurVak, maar
opgenomen bij de bezoekersaantallen van het Leeghwaterbad. Gedurende 2014 werd in
samenwerking met JOGG (jongeren op gezond gewicht) het thema ‘DrinkWater’
gepromoot, mede aan de hand van een waterquiz, het uitreiken van flesjes water en de
aanwezige mascotte Druppie. Ook de samenwerking met de sportverenigingen waar een
buurtsportcoach hun tak van sport promoot werd voortgezet.
BuurtSportWerk
De deelnemersaantallen zijn ten opzichte van 2013 in 2014 met 3% (786) gestegen. In 2013
waren er 26.075 bezoekers en in 2014 waren dat er 26.861. Samen met stagiairs en de
buurtsportcoaches is meer aandacht geschonken aan de inhoud (variatie van het
vraaggerichte aanbod) en kwaliteit van datgene wat geboden wordt. Het aantal locaties is
ten opzichte van 2013 gelijk gebleven, alleen is op basis van de vraag vanuit de wijk (daar
waar het kan) gewijzigd van locaties. Tijdens de activiteiten werd ook in het kader van JOGG
het thema ‘DrinkWater’ gepromoot aan de hand van jerrycans water op de buitenlocaties
en de aanwezigheid van de mascotte Druppie.
Straatvoetbaltoernooi
Het straatvoetbaltoernooi komt tot stand door een samenwerking met de KNVB. Door het
leveren van diverse materialen (onder andere shirts, ballen, voetbalboarding, etc.)
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ondersteunt de KNVB de finaledag die (traditie getrouw) werd gehouden bij het
winkelcentrum Meerland. Daarnaast is dit jaar voor dezelfde opzet gekozen als vorig jaar
wat betreft de voorrondes. De voorrondes vonden plaats in de vijf sportaccommodaties
tijdens de VoorjaarsPurVak. De beste teams uit de voorrondes plaatsen zich voor de
finaledag bij het winkelcentrum Meerland. Door de ondersteuning van de KNVB en de
voorrondes tijdens de PurVak plaats te laten vinden is het mogelijk zonder gemeentelijke
subsidie het straatvoetbaltoernooi door te laten gaan. Ook de financiële ondersteuning van
de Ondernemersvereniging Winkelcentrum Meerland draagt eraan bij, waardoor tijdens de
finaledag meerdere activiteiten werden neergezet, waar de jeugd aan deel kon nemen. In
totaal waren er ± 300 bezoekers en streden 60 voetballers op de finaledag om de eerste
plaats.
Koningssportdag
Na een succesvolle eerste editie van de Koningsspelen heeft het ministerie van OCW, de
Johan Cruyff Foundation en de Richard Krajicek Foundation ook in 2014 besloten dit
evenement te ondersteunen voor alle basisscholen in Nederland. Spurd heeft wederom
besloten een Koningssportdag te organiseren, maar nu op één centrale locatie, het
Leeghwaterpark. Uiteindelijk hebben zich zes scholen met een totaal van 1.162 leerlingen
aangemeld om deel te nemen aan de door Spurd georganiseerde Koningssportdag. Met
een keuzeprogramma van vijf verschillende onderdelen, uitgevoerd door de
buurtsportcoaches, was er voor elk wat wils. Naast Spurd deden kinderboerderij De Ridder en
speeltuin De Speelkraam mee aan deze dag. Ook werd Spurd tijdens de Koningssportdag
ondersteund door 60 stagiairs van het Horizon College. Spurd dekt de kosten van deze dag
uit het positieve financiële resultaat van de algemene activiteiten 2013 en door onttrekking
uit de voorziening combinatiefuncties/buurtsportcoaches voor de gemaakte
personeelskosten. Door het succes en de positieve reacties vanuit de scholen gaat Spurd in
2015 de Koningssportdag opnieuw organiseren.
Buitenspeeldag
Net als in 2013 heeft Spurd in 2014 de Buitenspeeldag in samenwerking met het Regio
College vormgegeven. Het thema van dit jaar was Circus spektakel. De Koemarkt was
omgetoverd tot een ware circuspiste. In totaal waren 534 kinderen aanwezig, ruim honderd
meer dan in 2013. Doordat de leerlingen van het Regio College ook stage lopen in de
kinderopvang, hebben een aantal kinderopvangorganisaties met hun kinderen
deelgenomen aan deze dag. In 2015 wordt de Buitenspeeldag weer op dezelfde wijze vorm
gegeven. Ook voor dit niet gesubsidieerde evenement dekte Spurd de gemaakte kosten uit
het positieve financiële resultaat van de algemene activiteiten.
3.2.2

Sportstimulering 50+

Galm/50+ Beweegprogramma
In maart 2014 is een andere weg ingeslagen voor wat betreft het benaderen van de nietactieve 55+er. Omdat uit onderzoek bleek dat een groot gedeelte van de mensen die naar
de fittest kwam zich niet daadwerkelijk inschreef, maar vooral benieuwd was hoe het met
hun conditie was gesteld, is gekozen voor het duidelijker aansturen op inschrijving voor een
cursus van twaalf weken. Hierbij is het advies uit het onderzoek ter harte genomen om het
onderzochte doel conditieverbetering te vermelden. Het aantal mensen dat zich vooraf
opgaf voor de dag “Vitaal in de Wijk” in Weidevenne was zeventien. Mensen konden ook
spontaan binnenkomen. Al met al bezochten vierentwintig mensen de dag. Men deed
enthousiast mee met de voorbeeldles die daar werd gegeven.
Sportaanbod 50plus
Voor de zomer heeft Spurd het uur in de Jan van Egmondzaal uit het sportaanbod genomen.
Reden is dat deze groep met elkaar steeds ouder en brozer is geworden waardoor er voor
de vakantie nog maar vijf mensen over waren. Sommige deelnemers hebben ruim twintig
jaar bij de groep sport beoefend. Om de mensen te helpen naar een andere activiteit te
gaan hebben de deelnemers een brief en het aanbod van het Wijkplein Centrum
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ontvangen. De overige uren waren samen goed voor 10.538 uur beweegplezier. Dit is een
kleine veertig uur minder dan in 2013. Ondanks de toename van de 50+ers is de verwachting
dat het aantal uur -vooralsnog- niet verder zal stijgen, omdat de doelgroep steeds langer zal
(moeten) werken en het aantal beschikbare uren in de binnensportaccommodaties in de
avond tekort schiet. Voor het uitbreiden van activiteiten is het wenselijk dat Spurd samen met
de sportverenigingen zoekt naar nieuwe kansen om de groeiende doelgroep te kunnen
faciliteren.
Brochure Beweegwijzer 50+
De beweegwijzer 50+, met daarin een zo compleet mogelijk overzicht van alle
sportaanbieders in Purmerend speciaal geschikt voor 50+ komt in principe tweejaarlijks uit.
Spurd overweegt de mogelijkheid om in 2015, met de lancering van de nieuwe website, ook
een gedeelte te gebruiken voor de digitale brochure.
Samenwerking
In september 2014 was Spurd opnieuw te gast in de Zorgcirkelwinkel. Wederom was het
thema bewegen en hebben zich mensen gemeld voor een proefles uit het aanbod van
Spurd. De klanten van de Zorgcirkel worden maandelijks uitgenodigd voor een themadag in
de winkel. Door de samenwerking met de Zorgcirkel ontving Spurd ook een uitnodiging om
mee te doen aan de eerste Seniorendag in het Makado winkelcentrum. Spurd heeft een
demoles op het podium gegeven aan ongeveer 50 á 60 deelnemers.
Sinds de nazomer van 2014 is een nieuwe cursusaanbieder in Purmerend gekomen. Het gaat
om een uitbreiding van Evean. Per februari 2015 zullen zij zes uren Seniorenfit aanbieden en
ook drie uren Happy Fit, wat lijkt op het Peutergym van Spurd. Het prijsniveau ligt hoger dan
bij Spurd maar het aanbod kan wel degelijk voorzien in een behoefte. Spurd en Evean zijn in
gesprek om te bekijken hoe zij elkaar kunnen aanvullen.
3.2.3

Sportstimulering mensen met een beperking

Aanbiedersnetwerk
Op 18 maart heeft de stuurgroep van het Aanbiedersnetwerk besloten zichzelf op te heffen.
De reden hiervoor is dat alle partners ook deelnemen aan de maatschappelijke opgave 3a
(gericht op mensen met een verstandelijke, mensen met een lichamelijke beperking en
ouderen die niet direct een beperking hebben, maar wel hulpbehoevend) en dat daar
dezelfde onderwerpen aanbod komen als in het Aanbiedersnetwerk. Bovendien zijn de
leden van de werkgroep in staat -zonder tussenkomst van de stuurgroep- elkaar te vinden als
het gaat om praktische zaken en gezamenlijke projecten voor de doelgroep. Ook speelt de
ontwikkeling van de sociale wijkteams een rol in de besluitvorming.
Grenzeloos sporten
Grenzeloos Sporten is in 2014 op bijna alle basisscholen (groep 7 en 8) actief geweest. In het
voortgezet onderwijs (Jan van Egmond Lyceum) namen een aantal groepen leerlingen uit
de onderbouw deel. In totaal namen 1.808 leerlingen deel aan deze activiteit, waarvan
1.148 leerlingen uit het primair onderwijs, 540 leerlingen uit het voortgezet onderwijs en (voor
de eerste keer) 120 leerlingen uit het mbo onderwijs (Horizon College). Het totaal is met 468
leerlingen hoger dan het aantal leerlingen dat deelnam in het jaar 2013 (1.340). De oorzaak
hiervan is enerzijds meer bekendheid en het vaste netwerk in het onderwijs en anderzijds door
een nog beter afstemming en planning (tussen scholen en lesgevers). Soms zijn er meerdere
clinics in het najaar en soms in het voorjaar. Dit is afhankelijk van de vraag van de scholen
en de beschikbaarheid van de lesgevers. Het project (S)Cool on Wheels van de Rabobank
heeft een project op het Montessori-onderwijs Purmerend financieel ondersteund. In het
voorjaar van 2015 wordt dit met twee door de Rabobank gesponsorde clinics uitgebreid.
Aangepast sporten
De medewerkster aangepast sporten van Spurd neemt deel aan de werkgroep van het
Aanbiedersnetwerkoverleg. De gezamenlijke activiteiten werden in beeld gebracht zodat de
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doelgroep in de toekomst de activiteiten makkelijker zullen vinden. Zie ook het onderdeel
‘Aanbiedersnetwerk’.
Spurd neemt al een aantal jaar met alle organisaties Aangepast Sporten in Noord-Holland
deel aan het Provinciaal overleg Aangepast Sporten. Naast de reguliere onderwerpen zoals
de Maand van het Aangepast Sporten, staat kennisuitwisseling op de agenda. In 2015 wordt
gezamenlijk Wheels2sport uitgezet in Noord-Holland. Wheels2Sport zorgt ervoor dat mensen
met een handicap door de laagdrempelige beschikbaarheid van sporthulpmiddelen in staat
worden gesteld om uit het brede aanbod van sporten uiteindelijk die sport te kiezen die het
beste bij hen past. Deze sporthulpmiddelen worden vanuit een uitleenpool ter beschikking
gesteld en kunnen meegenomen worden naar iedere sportlocatie die de sporter wenst.
Naar aanleiding van een burgerinitiatief van een moeder van een zoon met autisme is door
Spurd, de Prinsenstichting, Cultuurhuis Wherelant en Clup Welzijn gestart met het ontwikkelen
van een activiteit voor deze doelgroep. Het plan Net Effe Anders is helaas niet levensvatbaar
gebleken. De doelgroep autisme weet moeilijk de stap te zetten naar een nieuwe
sportactiviteit (voorspelbaar gezien de kenmerken van autisme). De vier overgebleven
kinderen zijn doorverwezen naar andere aangepaste activiteiten.
Bij FC Purmerend is in 2013 een autismegroepje gestart, dat onder de vlag van Special Forces
is voortgezet. Na een wat moeizame start, zie ook het project Net Effe Anders, is er nu een
stabiele groep actief, die langzaam groeit. Een bijzonder samenwerking is gestart met Agros,
re-integratie voor jonge mensen met een beperking, waarvan er één -als assistentbegeleider- actief is bij het autismegroepje.
Het NK Show down is opnieuw door Spurd ondersteund door onder andere het leveren van
maatschappelijke stagiairs.
Themadag Aangepast Sporten: in samenwerking met de organisatoren van de Marktstadrun
waren weer demonstraties en informatiekramen op de Koemarkt. Deze werd druk bezocht.
Dit keer was een spectaculaire duiktank aanwezig waar kinderen met een verstandelijke
beperking demonstraties gaven. De intentie is de samenwerking in 2015 voort te zetten.
Wegwijzer Aangepast Sporten: deze werd geactualiseerd en december 2014 verscheen de
definitieve versie.
Special Forces (Sportimpuls)
2014 is het tweede en laatste jaar van het project Special Forces in het kader van de
Sportimpuls. Het project is een samenwerking van de Prinsenstichting, Rijser transport, de
voetbalverenigingen VPV Purmersteijn, v.v. de Wherevogels, FC Purmerend en ZVVO,
hockeyvereniging MHCP, judovereniging Itaikan, Martin Luther Kingschool en Spurd. Met de
atletiek- en gymnastiekverenigingen hebben gedurende het jaar oriënterende gesprekken
plaatsgevonden over toetreding (in 2015) tot Special Forces. Het platform Special Forces
heeft het doel sportmogelijkheden in Purmerend (en omgeving) voor mensen met een
(verstandelijke) beperking en voor mensen met een aan autisme verwante stoornis te
creëren en de maatschappelijke integratie onder deze doelgroep te vergroten. In 2014
waren 36 deelnemers lid van één van de hiervoor genoemde sportverenigingen. Naast
uitbreiding van partners hebben ook diverse activiteiten plaatsgevonden. Zo gaf de
buurtsportcoach -verspreid over het jaar- voetbalclinics in het speciaal onderwijs (Martin
Luther Kingschool). In het sportaanbod van de JeugdSportPas zijn ook de sporten judo en
hockey opgenomen voor deze doelgroep. Verder is deelgenomen aan het tweejaarlijkse
evenement de Special Olympics in Heerenveen, het plaatselijke PUEFA voetbaltoernooi, de
Zandvoort Circuit Run en aan de manifestatie aangepast sporten op de Koemarkt. In het
kader van meer maatschappelijke integratie is op 30 oktober het bakfietsproject gestart in
aanwezigheid van de burgemeesters van Purmerend en van Beemster. Met het oog op het
vergroten van de vaardigheden van vrijwilligers en professionals die werkzaam (willen) zijn
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voor de doelgroep, heeft Spurd in samenwerking met MEE een workshop Autisme in de Sport
ontwikkelt. De workshop is op 27 oktober gehouden en bezocht door 17 geïnteresseerden.
Spurd ondersteunt Special Forces door het beheer van het project te voeren (zie ook 4.3.2.
en 4.5.2).
3.2.4

Overige activiteiten

Dit jaar mogen we weer terugkijken op een stijging van de organisatie van de kinderfeestjes
met 11%. Er zijn in totaal negenenzestig feestjes afgenomen waarvan het zwembadfeestje en
het stormtroopers feestje met achtentwintig en vijftien keer net als in 2013 de meest populaire
thema’s zijn. Circus is het nieuwe thema dat is toegevoegd aan ons aanbod. Op 28 maart
2014 werd het 100ste feestje afgenomen. Met foto en tekst werd hier op de voorpagina van
het Gezinsblad aandacht aan besteed. Dit heeft een aantal nieuwe aanvragen tot gevolg
gehad. Er wordt een PR plan gemaakt om de feestjes buiten mond tot mond reclame en via
de website ook op andere manieren onder de aandacht te brengen. In 2014 zijn drie
bedrijfsuitjes afgenomen, zestien vakantieactiviteiten voor Stichting Kinderopvang Purmerend
en twee sportdagen voor het Voortgezet Onderwijs. Het doel is voor 2015 om meer betaalde
activiteiten weg te zetten voor het Voortgezet Onderwijs en Stichting Kinderopvang
Purmerend. Met deze niet gesubsidieerde activiteiten is Spurd in staat met het positieve
financiële resultaat de maatschappelijke activiteiten die niet (door de gemeente) worden
gesubsidieerd, zoals bijvoorbeeld de Koningsportdag en de Buitenspeeldag, toch (in 2015) te
realiseren.
3.2.5

Maatschappelijke Stages (MaS)

In 2014 werden via Spurd 350 stageplaatsen aangeboden aan de PSG. Het zijn er minder dan
vorig jaar. Reden hiervoor is dat vanaf het schooljaar 2013-2014 het Jan van Egmond Lyceum
minder actief was in het zoeken van stageplaatsen via de vacaturebank. Om te voorkomen
dat sportaanbieders plaatsen aan zouden bieden die vervolgens niet ingevuld zouden
kunnen worden is minder actief acquisitie gepleegd.
De PSG is eigenaar en beheerder van de vacaturebank. De verschillende scholen binnen de
PSG stimuleren leerlingen ook direct zelf te zoeken naar stageplaatsen in plaats van in eerste
instantie de vacaturebank te raadplegen. Hierdoor vinden stages plaats buiten het zicht van
de vacaturebank.
Uit gesprekken met het Clusius College is in 2014 gebleken dat onder de leerlingen van de
gemengde leerweg behoefte bestaat om ook buiten de twee bestaande stagebieders
waarmee het Clusius College goede contacten heeft een stageplaats te vinden. Omdat het
Clusius College niet is aangesloten op de vacaturebank heeft zij niet direct inzicht in de
mogelijke opdrachten. Een aansluiting op de vacaturebank is mogelijk maar kostbaar. In
eerste instantie wordt nu gekozen voor een een-op-een bemiddeling vanwege het kleine
aantal leerlingen dat het Clusius verwacht gebruik te maken van de sportaanbieders.
Clup Welzijn, de PSG en Spurd gaan verder met de samenwerking ondanks dat de
maatschappelijke stages niet meer verplicht zijn voor de leerlingen die in het schooljaar 20132014 zijn ingestroomd. Wel zijn er nog derde en vierde jaars leerlingen die hun
maatschappelijke stages moeten afronden. De notitie Maatschappelijke Stages nieuwe stijl is
onderlegger voor de wijze van samenwerking. In 2015 zal door de gemeente een convenant
Maatschappelijk Stages worden opgesteld.
3.2.6

Buurtsportcoaches

Van de beschikbare 14,2 fte’s heeft Spurd er inmiddels 12,2 fte’s ingevuld (stand per 31
december 2014) . Uit deze formatie zijn bij Spurd onder andere tien buurtsportcoaches
uitvoerend in dienst voor tien takken van sport, voor elf verenigingen (twee voetbalverenigingen). Aan de sporten die ook al in 2013 onder de aandacht werden gebracht
(korfbal, volleybal, voetbal, basketbal, rugby, tafeltennis, turnen,hockey en atletiek) is dit jaar
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judo toegevoegd. Voor tennis en badminton zijn geen kandidaten gevonden. De buurtsportcoach uitvoerend geeft clinics tijdens de schooltijden, cursussen na schooltijd en is voor de
tak van sport actief binnen de sportvereniging. Mede door de kleine contracten (zes uur)
vonden wisselingen plaats in uitvoerende buurtsportcoaches. Ook dit jaar heeft Spurd weer
een aantal functionarissen in dienst die op (inter)nationaal niveau sporten. Zij geven een
meerwaarde aan de clinics die op de basisscholen gegeven worden. De contacten met de
deelnemende verenigingen en eventuele aspirant verenigingen worden onderhouden door
verenigingsondersteuning. Verenigingsondersteuning volgt, evalueert en past eventueel ook
het takenpakket aan (in overleg met de desbetreffende vereniging en de buurtsportcoach)
dat de buurtsportcoach voor de vereniging uitvoert.
Alle wijken in Purmerend zijn voorzien van een buurtsportcoach coördinerend. Deze
buurtsportcoach onderhoudt de contacten met alle basisscholen in de wijk (ook het speciaal
onderwijs). Naast de coördinatie van clinics die gedurende het hele schooljaar op alle
basisscholen worden gegeven stimuleert de buurtsportcoach het bewegen in het algemeen.
Dit betekent dat op alle scholen het aanbod van Spurd onder de aandacht gebracht wordt,
maar ook dat meegedacht en/of meegeorganiseerd wordt als het om andere sportieve
activiteiten gaat. Zo is de buurtsportcoach in de Purmer-Noord betrokken bij de coördinatie
van de sportdagen en de buurtsportcoach in de Weidevenne bij het thema gezond
bewegen op brede school de Kraal. De buurtsportcoach uitvoerend en coördinerend zijn
direct betrokken bij het Sporten in de Wijk, als onderdeel van de JeugdSportPas.
De inzet van buurtsportcoaches in het voortgezet onderwijs is aanwezig. Het gaat hier om
buurtsportcoaches uitvoerend die in hun specifieke tak van sport les geven. Zo geeft onder
meer de buurtsportcoach volleybal lessen volleybal voor de leerlingen van het Da Vinci
College. De beoogde inzet van deze buurtsportcoaches is van structurele aard. In 2015
worden overleg voortgezet met de intentie dat het leidt tot een structurele inzet van
buurtsportcoaches in het voortgezet onderwijs.
In 2014 waren zeven buurtsportcoaches in dienst bij Spurd die het vak lichamelijke opvoeding
in het basisonderwijs geven. Door bezuinigingen in het onderwijs is het aantal uren
lichamelijke opvoeding ten opzichte van 2013 verminderd. De verwachte uitbreiding is
hierdoor uitgebleven. Voor 2015 is de verwachting dat de scholen ongeveer hetzelfde aantal
uren lichamelijke opvoeding bij Spurd gaan afnemen. Op basis van ervaringen en nieuwe
inzichten/ontwikkelingen is een start gemaakt met het evalueren van de inzet van alle
buurtsportcoaches met hun taken en rollen. Aan de hand van deze evaluatie met de
bijbehorende conclusies en voorstellen zal worden bekeken of de huidige
organisatiestructuur van het team Sportstimulering aangepast dient te worden. Met als doel
efficiënter en effectiever te kunnen werken en inspelen op de ontwikkelingen op het gebied
van sport, bewegen en een gezonde leefstijl. De uitwerking hiervan zal in 2015 plaatsvinden.
Naast de hiervoor genoemde inzet van de diverse buurtsportcoaches zijn de resterende fte’s
ingevuld door buurtsportcoaches ten behoeve voor de activiteiten van het BuurtSportWerk,
PurVak, het organiseren van de diverse evenementen (zoals de Koningsportdag, Nationale
Sportweek en de Buitenspeeldag) en voor JOGG-Purmerend, zijnde de JOGG-regisseur en in
de uitvoering van de bijbehorende activiteiten.

3.3

Sportsupport

Indicatoren
Aantal Purmerendse jeugdleden sportverenigingen
Aantal Purmerendse seniorleden sportverenigingen
Aantal sportverenigingen met jeugdsubsidie
Aantal sportverenigingen met OZB-subsidie
Aantal gesubsidieerde open activiteiten
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JR 2013
B 2014
JR 2014
4.494
4.600
4.689
3.914
4.000
3.857
31
32
32
29
31
30
6
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5

3.3.1

Spurddesk

Met dit centrale advies- en informatiepunt krijgen Purmerenders snel toegang tot informatie
en advies over sport en bewegen in Purmerend en regio. Dit op de volgende wijze:

Fysiek aan de Gorslaan 60 één centraal info- & servicepunt: de Spurddesk.

Telefonisch één centraal nummer voor alle (Spurd)activiteiten: 418 100.

Digitaal: www.spurd.nl en info@spurd.nl.
3.3.2

Uitvoering sportsubsidiëring

Het totaal aantal leden bij de sportverenigingen, die jeugdsubsidie hebben ontvangen, is in
2014 enigszins gestegen, namelijk met 138 leden ten opzichte van 2013. Het aantal
jeugdleden is gestegen met 195 leden, terwijl bij de senioren een geringe daling van 57
leden is te zien. In 2014 is het aantal sportverenigingen dat jeugdsubsidie aanvraagt, gelijk
gebleven, terwijl het aantal verenigingen dat OZB-subsidie aanvraagt, is gedaald van 31
naar 30.
Bij de open activiteiten zijn 5 aanvragen gehonoreerd. In 2014 hebben 3 sportverenigingen
gebruik gemaakt van de subsidie voor deskundigheidsbevordering. Voor de volledige
verantwoording van de uitvoering van de subsidieregels is in bijlage 4 een overzicht
opgenomen.
3.3.3

Verenigingsondersteuning

Personele capaciteit
Vanwege het vertrek van een medewerker heeft verenigingsondersteuning vanaf mei 2014
met een capaciteit 0,5 fte gefunctioneerd. Met ingang van januari 2015 is de ontstane
vacature vervuld.
Sportverenigingen onder druk
De Purmerendse sportverenigingen staan in toenemende mate onder druk. Het is een lastige
opgave om voldoende gekwalificeerd kader en vrijwilligers te behouden en de financiën
nemen af. De verenigingen krijgen steeds meer te maken met verminderde inkomsten,
lastenverhogingen en lagere inkomsten uit bijvoorbeeld sponsoring. Om op vitale wijze te
kunnen blijven functioneren, dienen de sportverenigingen te worden ondersteund. De
ontgroening en vergrijzing alsmede de groeiende behoefte aan informele sportbeoefening
op dagen en tijden dat het de sporter uitkomt is een gebied waar door de verenigingen
meer aandacht aan moet worden besteed.
Tevens blijft het invullen van vacatures op essentiële functies bij een aantal verenigingen een
moeilijke aangelegenheid. De afnemende bereidheid om structurele vrijwilligerstaken uit te
voeren doet ook in 2014 opgeld. Mede dankzij interventies door middel van de
buurtsportcoach en naschools aanbod wordt getracht de jeugd in verenigingsverband aan
het sporten te houden. In de jaarlijkse verenigingsgesprekken worden de gevolgen van
bovenstaande ontwikkelingen besproken, maar het proactief inspelen op hedendaagse
ontwikkelingen is voor de verenigingen lastig.
Algemeen verenigingsadvies
De sportverenigingen van Purmerend zijn in 2014 door verenigingsondersteuning van Spurd
bezocht en/of gesproken. Vragen van de verenigingen over het sportbeleid van Purmerend
zijn beantwoord en algemeen advies is gegeven over verenigingsbeleid, vrijwilligersbeleid,
sponsorbeleid, sociale media, wet- en regelgeving, zoals de nieuwe Drank- en Horecawet en
IBAN, financiën.
Advies op maat
Een oriënterend gesprek is gearrangeerd tussen S.V. Kodokan en Itaikan. Met elkaar zijn de
verschillen en overeenkomsten in kaart gebracht. Mogelijkheden voor eventuele
samenwerking zijn benoemd. Het voornemen bestaat hier in 2015 een vervolg aan te geven.
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Spurd initieert en begeleid. Aan de uitkomsten van de energiescan bij HSV de
Waterlandschutters is inhoudelijk een vervolg gegeven in overleg met de vereniging.
Uitbesteding van taken
Er zijn gesprekken gevoerd met diverse partijen in Purmerend voor de bemiddeling van
vrijwilligers in de sportvereniging(en). Contacten met de gemeente Purmerend en de
Prinsenstichting hebben geleid tot inzet bij vpv Purmersteijn en is door bemiddeling een
persoon toegevoegd aan de schoonmaakploeg. Om verschillende redenen is hier na
verloop van tijd geen vervolg aan gegeven. HSV Waterlandschutters en LR&PC Beyaert
hebben een deel van het seizoen een beroep kunnen doen op de tuinploeg van de
Prinsenstichting.
Drank- en horecawet
Per 1 januari 2014 geldt landelijke wet- en regelgeving rond de nieuwe drank- en horeca wet.
Het convenant: Verantwoord alcoholgebruik in sportkantines is door alle verenigingen – op
een na- ondertekend. In overleg met Brijder is eenmalig een IVA instructie georganiseerd
voor de sportverenigingen. De avond is bezocht door 15 sportbestuurders.
Lidmaatschapsincasso
Spurd heeft de samenwerking gecontinueerd met het Nationaal Incasso Bureau, waar
sportverenigingen hun voordeel mee kunnen doen als het gaat om lidmaatschapsincasso.
VrijwilligersPunt
Deelgenomen is aan de stuurgroep ten einde samen met diverse partners een
VrijwilligersPunt te ontwikkelen. In april 2014 is het VrijwilligersPunt gelanceerd door een
samenwerking tussen verschillende organisaties. Het VrijwilligersPunt richt zich erop om de
gezamenlijke missie te bereiken: meer vrijwilligers in Purmerend.
Scholing/Workshops
In samenwerking met het VrijwilligersPunt is de scholing van vrijwilligers in de sport door de
Vrijwilligersacademie gecontinueerd. Daarnaast heeft Spurd sportspecifieke scholing
ontwikkeld, vormgegeven en uitgevoerd waaronder een training AED, een
informatiebijeenkomst in het kader van de gezonde sportkantine en in samenwerking met
MEE een workshop Sport en Autisme.
Evenementenkalender Spurd
De evenementenkalender van Spurd biedt sportverenigingen de kans hun open activiteiten
te promoten. Op die manier kunnen de verenigingen werken aan naamsbekendheid. Deze
mogelijkheid wordt gepromoot onder de verenigingsbestuurders.

3.4

Exploitatie sportaccommodaties

Indicatoren

JR 2013

B 2014

JR 2014

Uren verhuur derden sporthallen

3.439

3.700

3.374

Uren verhuur derden sportzalen

5.986

5.940

5.913

11.596

11.650

11.519

Uren verhuur derden gymlokalen
3.4.1

Binnensportaccommodaties

Benutting
In de huidige situatie zijn er voldoende binnensportaccommodaties. Vanuit het
onderwijsgebruik is er geen capaciteitstekort en de huidige bezetting van het
onderwijsgebruik is in de meeste binnensportaccommodaties goed tot zeer goed. Ook ten
aanzien van het verenigings- en overige gebruik hebben de gemeentelijke sporthallen,
sportzalen en dubbele gymlokalen een goede tot zeer goede benutting. In de
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sportaccommodatienota, die in 2014 is afgerond, is gedetailleerd ingegaan op de
toekomstige behoefte.
Ingebruikgeving
De ingebruikgeving van de sportaccommodaties laat een geringe daling zien. In 2014 is de
bezettingsgraad gedaald, ondanks een actief verkoopbeleid. Het 1ste halfjaar lag qua
bezetting aanzienlijk lager, mede doordat de winter minder streng was. Bij koude winters
wordt door de buitensportverenigingen extra ruimte in gebruik genomen, hetgeen een
positief effect op de bezetting heeft. Het 2e halfjaar is positiever verlopen, echter heeft de
daling van het 1e halfjaar niet kunnen inhalen. De sportverenigingen zijn minder gaan
gebruiken als gevolg van kostenbeheersing. Het particuliere gebruik is op niveau gebleven.
De binnensportaccommodaties kennen een hoge bezettingsgraad voor wat betreft het
sportgebruik.
Onderwijsgebruik
De afname van het aantal uren gymnastiek voor het basisonderwijs blijft een zorg. Deze
daling is in het schooljaar 2009 ingezet en in 2014/2015 nog steeds waar te nemen. De
onderwijsinkomsten van het basisonderwijs blijven dankzij de indexering nagenoeg op het
niveau van 2013. Het gebruik van het VO (PSG) en MBO is in 2014 gestegen.
Met de PSG en het Horizon College vindt samen met de gemeente discussie plaats over het
doorberekenen van het tarief op basis van de 40 schoolweken systematiek, zoals landelijk
door de VNG / Ministerie OCW voor onderwijsgebruik is bepaald. In de concept tarievennota
vindt advisering over een eventuele herijking van de tarieven voor het onderwijsgebruik
plaats. De concept tarievennota zal in 2015 met de gemeente worden besproken.
Gymlokaal Slenkstraat / Geulenstraat
In 2010 heeft de gemeente aangekondigd het beheer en de exploitatie van gymlokaal
Slenkstraat aan Spurd te willen overdragen. Spurd heeft op verzoek van de gemeente het
gymlokaal reeds in beheer en exploitatie genomen. Een en ander wordt met een
huurovereenkomst bekrachtigd zodra de technische mankementen zijn opgelost, de
installaties zijn gescheiden en een M.O.P. is opgesteld.
Gymlokaal Loirestraat (De Weide)
De huurovereenkomst voor het gymnastieklokaal de Weide is met de gemeente in 2014
gesloten en door beide partijen ondertekend. Spurd voert het beheer en de exploitatie uit.
Het streven is de Stichting Brede School de Weide in 2015 te ontbinden.
MRT-lokaal A. Jacobslaan
Het MRT-lokaal aan de A. Jacobslaan wordt al vele jaren gebruikt door karateclub Seishin,
die ook een eigen horecadeel in het lokaal heeft ingericht. De gemeente heeft aan de
vereniging meegedeeld dat naar een nieuw onderkomen moeten worden gezocht, maar
dat vooralsnog het lokaal kan worden gebruikt, tot dat een definitief besluit over het lokaal is
genomen. Aan Seishin heeft Spurd aangeboden in gymlokaal de Weide het grootste deel
van de uren te gaan gebruiken. Seishin heeft te kennen gegeven voorlopig eerst het overleg
met de gemeente af te wachten en voorlopig in de A. Jacobslaan te blijven.
3.4.2

Buitensportaccommodaties

Benutting
Met uitzondering van het voetbal en de hockey is in algemene zin het aantal velden en
kleedkamers in Purmerend toereikend. De beide korfbalverenigingen, atletiekvereniging Nea
Volharding, honk- en softbalvereniging Flying Petrels, roeivereniging De Where,
Handboogsportvereniging Waterlandschutters, Vip beachvolleybal, ijs- en inline skateclub
Purmerend en scheidsrechtersvereniging Waterland beschikken over voldoende capaciteit.
In de huidige - en toekomstige situatie heeft ook Rugby Club Waterland te maken met ruim
voldoende capaciteit.
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Ten aanzien van het voetbal is er bij VV De Wherevogels en VPV Purmersteijn sprake van een
tekort aan trainingsruimte en is er bij VPV Purmersteijn en FC Purmerend behoefte aan extra
kleedkamers. Gezien het tekort en de matige staat van de velden alsook de voorgenomen
renovatieplannen van de velden zijn bij de gemeentelijke begrotingsbehandeling 2015 extra
financiële middelen uitgetrokken. In 2015 kunnen de kunstgrasvelden worden aangelegd.
Ten aanzien van de hockey is er tekort aan 1 kunstgrasveld en de daarbij benodigde 2
kleedkamers. Dit knelpunt is zo groot dat er een ledenstop is. Met de behandeling van de
sportaccommodatienota in 2015 dient hierover besluitvorming plaats te vinden.
Multifunctioneel gebruik / Multifunctionele sportkantines buitensportaccommodaties
Nadat in voorgaande jaren het gelukt is een aantal maatschappelijke instellingen
medegebruik van verenigingsopstallen te laten maken, is het bewerkstelligen van een match
in 2014 op zeer beperkte schaal geslaagd. Verenigingsactiviteiten die op gelijke tijden
plaatsvinden en de beschikbaarheid van vrijwilligers bleek een obstakel te vormen.
Uitbreiding kleedaccommodatie FC Purmerend
Met gemeentelijke subsidie heeft FC Purmerend de huidige opstal met 4 kleedkamers
uitgebreid. Mede dankzij de zelfwerkzaamheid en een VSB subsidie is het gelukt deze
uitbreiding tot stand te laten komen. De komende periode worden de laatste
werkzaamheden uitgevoerd.
FC Purmerend en Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP) hebben afspraken gemaakt
over het gezamenlijk gebruik van de uitgebouwde verenigingsopstal. SKOP kan gebruik
maken van de (verbouwde) kantine van de vereniging voor de dagopvang (en van de extra
kleedkamers van de vereniging wanneer gebruik wordt gemaakt van de sportvelden).
Multifunctioneel kunstgrasveld FC Purmerend
Naast de uitbreiding van de verenigingsopstal heeft FC Purmerend een multifunctioneel
trapveld naast de verenigingsopstal aangelegd. De realisatie van dit multifunctionele
(kunstgras-)trapveld is mogelijk gemaakt door een eenmalige bijdrage uit het VSB-fonds.
3.4.3

Sport-o-theek

In het kader van de veranderagenda is besloten met ingang van 2013 de sport-o-theek ook
voor de particuliere markt open te stellen om meer inkomsten te genereren. Er zijn meer
inkomsten gegenereerd, maar – mede vanwege concurrerende marktpartijen – zijn de extra
begrote inkomsten ad € 4.000 niet behaald.

3.5

Zwembad en zwemonderwijs

Zwembad van het Jaar
In 2014 is het Leeghwaterbad uitgeroepen tot Zwembad van het Jaar. Onze gasten en
bezoekers hebben deze waardering gegeven en deze publieksprijs vormt een mooie
bekroning op de positieve inzet van de medewerkers van het Leeghwaterbad.
Indicatoren
Aantal bezoekers totaal
Aantal deelnemers recreatief zwemmen
Aantal gevolgde lessen zwemonderwijs
Aantal deelnemers zwemonderwijs minimaregeling
Aantal deelnemers doelgroepactiviteiten
Aantal deelnemers aangepast zwemmen
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JR 2013 B 2014
JR 2014
428.472 450.000 452.220
155.151 164.500 174.020
64.866
66.500
74.999
182
125
208
25.634
36.500
25.533
4.783
4.100
4.777

3.5.1

Recreatief zwemmen

Tegen de landelijke trend in is de recreatieve omzet van het Leeghwaterbad gestegen. De
omzet van het recreatief zwemmen bedroeg in 2013 € 585.652 en is in 2014 gestegen naar
€ 642.959. Dit is een significante omzetstijging van 9,8%.
De komst van de interactieve social media glijbaan, de Filmmaand, de actie Spieren voor
Spieren tijdens de Midzomernachtduik, de last minute actie (na 14.00 uur € 2.-), de
voedselbankactie, de maandelijkse AquaDisco’s, de druk bezette zondagen (gemiddeld
rond de 1000 bezoekers per zondag), KidsFun en de Purvakactiviteiten in de vakanties
hebben geleid tot dit resultaat.
3.5.2

Zwemonderwijs

In eerdere jaarverslagen is reeds gememoreerd over de gewijzigde bevolkingsamenstelling
met een daling van het aantal (jonge) kinderen. Hierop is in 2013 geanticipeerd door het
aantal lesgroepen met 17% terug te brengen van 161 lesgroepen naar 133 lesgroepen.
Rekening houdend met het ingevoerde continurooster voor het basisonderwijs, met een
sluitingstijd om 14.00 uur, is gestart met het toevoegen van zwemlessen op een tijdstip van
15.00-15.45 uur.
Tegen de trend in hebben meer kinderen deel genomen aan de zwemlessen dan in 2013.
Het invoeren van de all-in zwemlespakketten voor het B- en C-diploma heeft geleid tot een
hogere gemiddelde lesbezetting in de zwemlesgroepen.
Deelname minimaregeling
Via de minimaregeling maken ook steeds meer kinderen gebruik van de zwemlessen. Hoewel
het aantal behaalde diploma’s (c.q. afgezwommen deelnemers) is gedaald, is het aantal
deelnemers gestegen.
3.5.3

Activiteiten

Deelname aan de (doelgroep)activiteiten blijft gehandhaafd op het niveau van 2013. Terwijl
AquaRobic een terugloop kent van 7.704 bezoekers (2013) naar 7.026 bezoekers (2014), kent
het Zwangerschapszwemmen een stijging van 375 deelnemers in 2013 naar 573 deelnemers
in 2014. De bezetting van het Aangepast Zwemmen blijft onverminderd hoog met 4.777
deelnemers evenals het aantal deelnemers aan Watergymnastiek (6.752).
Zwem Samen
Voor het project Zwem Samen was het noodzakelijk te blijven zoeken naar nieuwe
deelnemers. In 2014 bezochten in totaal 291 mensen de activiteit. Dat is een daling van ruim
40% ten opzichte van het jaar 2013 (513). Samen met de Zorgcirkel en Alzheimer ZaanstreekWaterland werd de huidige groep zwemmers weer door koffiebijeenkomsten gestimuleerd
om door te blijven gaan. De casemanagers van de Zorgcirkel, die bij de doelgroep thuis
komen worden gestimuleerd de doelgroep te informeren over de activiteit. Spurd bezocht
onder andere het kenniscafé Alzheimer. Gelet op de forse afname is gestart met het
onderzoeken naar wat de oorzaken hiervan zijn en hoe Spurd het tij kan keren. In het voorjaar
van 2015 moet duidelijk worden hoe Spurd Zwem Samen verder kan stimuleren.
Samenwerking gezondheidspartners
In 2014 zijn diverse activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd ter bevordering van de leefbaarheid
en gezondheid van bepaalde doelgroepen. Met Heliomare zijn activiteiten georganiseerd
om mensen met een niet aangeboren hersenletsel in beweging te krijgen, met Wij-Allemaal
zijn activiteiten voor (ex)kankerpatiënten georganiseerd en met het Waterlandziekenhuis zijn
onder meer activiteiten voor hart- en reumapatiënten ter uitvoering gebracht. In hoofdstuk 2
is een overzicht weergegeven van alle partnerships ter bevordering van de gezondheid in
Purmerend.
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3.6

Techniek, beheer en onderhoud

3.6.1

Toegangsbeheer binnensportaccommodaties

Het reserveringsprogramma Winconsyst Reserveren biedt de mogelijkheid van Beheer op
Afstand (BOA). Geregeld wordt het elektronisch sleutelbeheer op basis van
toegangsautorisatie. BOA zorgt er automatisch voor dat het toegangscontrolesysteem bij de
gereserveerde accommodatie toegang verschaft, op het moment van het geboekte
gebruik, aan de juiste gebruikers. De implementatie van BOA gebeurt fasegewijs. In 2014 zijn
geen nieuwe accommodaties toegevoegd, omdat de prioriteit bij het uitrollen van het
gebouwenbeheersysteem lag.
3.6.2

Voorstel efficiënter onderhoud binnen- en buitensportaccommodaties

Ondanks dat met een marktverkenning is aangetoond dat een besparing kan worden
bereikt ten opzichte van het huidige gemeentelijke budget, heeft het college tot op heden
negatief gereageerd. Het realiseren van de besparing kan door het dagelijkse bouwkundig
onderhoud goedkoper op de markt in te kopen. Tevens wordt door autonome inkoop het
onderhoud klantgerichter, slagvaardiger en efficiënter uitgevoerd.
3.6.3

Gebouwenbeheersysteem binnensportaccommodaties en Leeghwaterbad

In 2013 zijn de voorbereidingen getroffen voor het implementeren van het
gebouwenbeheerssysteem in de binnensportaccommodaties en het Leeghwaterbad.
Hierdoor kunnen de accommodaties op gebouw- en installatietechnische zaken efficiënt en
effectief worden beheerd. Op afstand kunnen de regelingen worden ingevoerd,
gecontroleerd, bijgesteld en storingen worden verholpen op het gebied van waterkwaliteit,
cv/sv regelingen, luchtbehandelings- en ventilatiesystemen, verlichtingen en
beveiligingssystemen. Tevens kan door middel van een koppeling met het
reserveringssysteem de toegankelijkheid worden geregeld. Ook kunnen registraties per
accommodatie worden bijgehouden voor elektra-, gas-, water- en warmteverbruik. In 2015
zal het gebouwenbeheerssysteem per accommodatie en in het Leeghwaterbad worden
uitgebreid en volledig operationeel zijn.
In 2014 zijn alle binnensportlocaties voorzien van een internetaansluiting en de benodigde
componenten t.b.v. het gebouwbeheerssysteem. Een tweetal locaties is als proeflocatie
gebruikt om een aantal maanden test te draaien zodat eventuele aanpassingen aan de
installatie nog kunnen worden uitgevoerd. Na deze testperiode zullen in 2015 alle locaties
”online” gaan.
3.6.4

Beheer Leeghwaterbad

In 2014 zijn de volgende werkzaamheden in het Leeghwaterbad uitgevoerd:
• conserveringswerkzaamheden
• het vervangen van onderdelen van het gebouwenbeheersysteem
• het renoveren van de luchtbehandelingkasten
• het afronden van de energiezuinige verlichtingsinstallatie.
Het invoeren van de nieuwe risicoanalyse en beheersplan Legionella is met goedkeuring van
de Provincie NH verschoven naar 2015. Dit in verband met wetswijzigingen (BHVBZ) op het
gebied van zwemwater welke naar verwachting op 1 januari 2016 van kracht zal gaan.
In 2014 is gestart met opstellen van een inventarisatie als gevolg van de wijzigingen in het
kader van de BHVBZ. Het nieuwe besluit (BHVBZ) stelt hogere kwaliteitseisen aan het
zwemwater en zal gevolgen hebben op het gebied van installaties en de financiële en
personele inzet. In 2015 wordt de inventarisatie verder uitgewerkt tot een plan van aanpak.
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In 2014 is er een verzoek gedaan aan de gemeente om de brandmeldcentrale van het
Leeghwaterbad te mogen aanpassen. Het gaat om het opheffen van de doormelding naar
de brandweer en het verlagen van de dekkingsgraad door het verwijderen van diverse
rookmelders. Dit heeft minder “onechte en ongewenste” meldingen en lagere
onderhoudskosten tot gevolg. Begin 2015 wordt hierover van de gemeente Purmerend en de
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland een advies verwacht.
I.v.m. de toenemende lekkage en problemen met het dak en gevels van het
Leeghwaterbad heeft het adviesbureau Vebidak een onderzoek uitgevoerd naar de
oorzaak en mogelijke oplossingen. De geraamde kosten voor het herstellen van het gehele
dakoppervlak bedragen € 650.000. Herstel van de gevels is niet geraamd en zal in 2015
worden afgestemd met de eigenaar, de gemeente Purmerend.
De problemen met de gevelelementen / aluminium kozijnen zijn ook in kaart gebracht. Er is
een proef uitgevoerd met een (tijdelijke) oplossing. Er wordt dan gekozen voor het
aanbrengen van extra vochtafvoerende dorpels waardoor de corrosie van het aluminium
wordt geremd. In de Meerjaren Onderhoudsplanning staat het vervangen van de kozijnen
gepland in 2035. De kosten voor het aanbrengen van deze extra dorpels bedragen € 25.000
tot € 60.000. Dit is afhankelijk van het aantal dorpels dat dient te worden aangebracht. Dit
aantal zal in 2015 na een grondige inspectie worden vastgesteld.
3.6.5

Energie

Energie sportaccommodaties
In 2013 zijn na aanbestedingen nieuwe overeenkomsten afgesloten voor elektra voor
enerzijds de binnensportaccommodaties en anderzijds het Leeghwaterbad. De
aantrekkelijkste marktpartij voor elektra is HVC, met welke partij een overeenkomst tot en
met 2017 is afgesloten. Bij de binnensportaccommodaties is met en nieuwe aanbieder een
overeenkomst voor de levering van gas gesloten, te weten Essent voor een termijn van 3 jaar.
Energiezuinig zwembad!
Spurd stuurt aan op een energiezuinig Leeghwaterbad. De inspanningen hebben er toe
geleid dat vanaf 2009 aan het zwembad het (hoogste) energielabel A+ is toegekend.
In 2014 heeft de trend van een lager energieverbruik vanuit 2013 zich voortgezet. De totale
hoeveelheid warmte-energie is gedaald met 8,6%. Ondanks een toename van het aantal
bezoekers is het warmteverbruik per bezoeker gedaald met 14,7%. Deze daling heeft
gezorgd voor een kostenbesparing van 5,7%. Oorzaak hiervan zijn relatief ”warme”
wintermaanden met bijbehorende graaddagen in 2014.
De totale hoeveelheid verbruikte elektrische energie is met 4,3% gestegen. Deze toename is
onder andere te verklaren door een verhoogd gebruik van de gekleurde (led)
sfeerverlichting onder- en bovenwater en een verhoogd aantal draaiuren van de pompen.
Omgerekend is het verbruik per bezoeker met 1,0% gedaald. Mede door een gunstiger
energietarief zijn de kosten met 4,1% gedaald. De komende jaren zal door het toepassen van
energiezuinige verlichtingsbronnen in de algemene ruimte en motorregelingen, het verbruik
per bezoeker blijven afnemen.
Het totale waterverbruik is in 2014 met 0,3% toegenomen. Vanwege een toename van het
totaal aantal bezoekers is het waterverbruik daarentegen per bezoeker omgerekend
afgenomen van 5,3% van 63L naar 60L per persoon. Deze afname heeft een positieve
invloed gehad op het warmte-energie verbruik. Door een lagere eenheidsprijs zijn de kosten
voor het waterverbruik gedaald met 1,7%.
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Tabel: energie Leeghwaterbad 2012-2014
Indicatoren
eenheid
Aantal bezoekers totaal
pers.
Energieverbruik stadsverwarming
GJ
kosten
J/pers
Energieverbruik elektra

kWh
kosten
kWh/pers

Waterverbruik

m3
kosten
L/pers
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2013
428.427
12.768
-0,9%
€ 173.025
2,1%
2.981
3,5%
1.436.200
-5,0%
€ 135.518
-8,7%
3,35
-0,4%
27.083
4,5%
€ 32.109
-6,2%
63
8,8%

2014
452.220
11.756
-8,6%
€ 163.746
-5,7%
2.600
-14,7%
1.501.400
4,3%
€ 130.154
-4,1%
3,32
-1,0%
27.157
0,3%
€ 31.570
-1,7%
60
-5,3%

4. Financiën
4.1

Algemeen

In paragrafen 4.2 en 4.3 worden de begrote – en gerealiseerde cijfers over het boekjaar 2014
gepresenteerd en met elkaar in verband gebracht. Hierin komen allereerst de cijfers van de
exploitatie aan de orde, gevolgd door projectsubsidies, het groot onderhoud en de
vervangingsinvesteringen. Het hoofdstuk sluit af met de reserves en voorzieningen.

4.2

Begroting

4.2.1

Subsidieaanvraag, -verlening en -beschikking

Subsidieaanvraag
Voor het jaar 2014 heeft Spurd tijdig vóór 1 mei 2013 de subsidieaanvraag met prestatieplan
en meerjarenbegroting ingediend. Spurd verzoekt voor het jaar 2014 aan de gemeente
Purmerend om een bijdrage van € 4.321.847 voor exploitatie, groot onderhoud,
vervangingsinvesteringen en projectsubsidies. Deze bijdrage is gebaseerd op de begroting
2013 zonder in eerste instantie een loon-/prijsindexatie.
Subsidieverlening
Op 25 februari 2014 heeft de gemeente Purmerend besloten de subsidieaanvraag voor 2014
te honoreren voor een bedrag van € 4.259.664 voor de exploitatie, groot onderhoud,
vervangingsinvesteringen en de projectsubsidies combinatiefuncties, buurtsportcoaches en
maatschappelijke stages. Het verleende subsidiebedrag is lager dan het aangevraagde
subsidiebedrag vanwege enerzijds de negatieve indexatie van 0,62% over het totale
subsidiebedrag van 2013 welke is bekendgemaakt per brief van 4 juli 2013 en anderzijds het
lager toegekende groot onderhoudsbudget (€ 240.698) in plaats van het aangevraagde
bedrag van € 300.198. Per brief van 11 november 2014 is de periodieke subsidie met 0,36%
opgehoogd in verband met gelijke ontwikkelingen aan ambtelijke salarissen waarmee een
extra subsidiebedrag is beschikt van € 11.694.
Subsidiebeschikking 2014
Subsidie
Beschikt
Ontvangen Te verrekenen
Exploitatie en dagelijks onderhoud
€ 3.007.647 € 2.857.265
€ 150.382
Aanvullende indexatie
€ 11.694
€ 11.694
€0
Com binatiefuncties
€ 190.000
€ 180.500
€ 9.500
Buurtsportcoaches
€ 93.485
€ 88.811
€ 4.674
Groot onderhoud
€ 240.698
€ 228.663
€ 12.035
Vervangingsinvesteringen
€ 702.834
€ 702.834
€0
Projectsubsidie m aatschappelijke
€ 25.000
€ 23.750
€ 1.250
stages
€ 177.842
Totaal periodieke subsidie
€ 4.271.358 € 4.093.517
Het restant ad € 177.842 volgt na vaststelling van de subsidie.
4.2.2

Exploitatie en dagelijks onderhoud

Voor de exploitatie van de sportaccommodaties en het Leeghwaterbad en de uitvoering
van de reguliere activiteiten heeft de gemeente Purmerend een subsidiebedrag
beschikbaar gesteld van € 3.007.647. Deze bijdrage is inclusief de uitvoering van het dagelijks
c.q. regulier onderhoud door de gemeentelijke diensten (Stadsbeheer / Uitvoering) ad
€ 319.000.
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4.2.3

Combinatiefuncties en buurtsportcoaches

Voor het inzetten van 14,2 fte buurtsportcoaches ontvangt Spurd via het gemeentefonds
voor 2014 een subsidiebijdrage van totaal € 283.485 vanuit het Rijk.
4.2.4

Groot onderhoud

Voor het groot onderhoud ontvangt Spurd volgens de beschikking 2014 een vaste bijdrage
van € 24.250 voor het Leeghwaterbad en € 216.448 voor de overige sportaccommodaties, in
totaal € 240.698.
4.2.5

Vervangingsinvesteringen

Beschikking 25 februari 2014
Voor de vervangingsinvesteringen ontvangt Spurd volgens de beschikking 2014 van 25
februari 2014 een bijdrage van € 702.834 voor:
• Facelift sportvloer de Karekiet
€
75.348
• Vervangen toplaag kunstgras Purmersteijn (veld 2)
€ 256.431
• Vervangen toplaag kunstgras FC Purmerend (veld 2 - D)
€ 256.431
• Renovatie voetbalveld 3 FC Purmerend
€
65.313
• Renovatie voetbalveld 4 FC Purmerend
€
49.111
Subtotaal vervangingsinvesteringen
€ 702.834

4.3

Resultaat

4.3.1

Subsidievaststelling

Het resultaat voor de subsidievaststelling vertaalt zich resumerend als volgt:
Subsidie
Beschikt
Ontvangen Te verrekenen
Exploitatie en dagelijks onderhoud
€ 3.007.647 € 2.857.265
€ 150.382
Aanvullende indexatie
€ 11.694
€ 11.694
€0
Com binatiefuncties
€ 190.000
€ 180.500
€ 9.500
Buurtsportcoaches
€ 93.485
€ 88.811
€ 4.674
Groot onderhoud
€ 240.698
€ 228.663
€ 12.035
Vervangingsinvesteringen
€ 702.834
€ 702.834
€0
Projectsubsidie m aatschappelijke
€ 25.000
€ 23.750
€ 1.250
stages
€ 177.842
Totaal periodieke subsidie
€ 4.271.358 € 4.093.517
Beschikt
Sportsubsidies
Huursom m en
OZB accom m odaties
Nog te ontvangen totale subsidie

4.3.2

Werkelijke Te verrekenen
uitgaven
€ 33.705
€ 78.375
€ 44.670
€ 474.573
€ 487.080
€ 12.507
€ 75.780
€ 62.063
€ -13.717
€ 221.302

Resultaat exploitatie en dagelijks onderhoud

Verantwoording resultaat
Naast de reguliere exploitatie, beheert Spurd ook de gelden vanuit de Sportimpuls. In totaal
kent Spurd over 2014 een positief resultaat van € 25.619. Hiervan is € 54.417 afkomstig vanuit
de reguliere exploitatie van Spurd en - € 28.798 vanuit de Sportimpuls, welke geen deel
uitmaakt van de reguliere exploitatie van Spurd. Vanuit het resultaat van € 25.619 wordt het
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bedrag van € 54.417 gedoteerd aan de Egalisatiereserve en wordt € 28.798 onttrokken aan
het bestemmingsfonds Sportimpuls.
Verantwoording op kostensoortniveau
Jaarlijks doen zich talloze verschuivingen voor op kostensoortniveau. Navolgend geven we
op hoofdlijn de meest relevante afwijkingen weer van baten en lasten in relatie tot de
begroting.
Verantwoording baten
De totale baten zijn € 44.000 hoger dan begroot in 2014. Dit wordt onder meer veroorzaakt
door:
• Hogere inkomsten als begroot als gevolg van doorbelasting
combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches van € 16.000.
• De inkomsten vanuit het onderwijs voor het gebruik van de accommodatie is € 37.000
hoger dan begroot.
• Doorbelasting van energiekosten uit voorgaande jaren van € 20.000,
• Lagere inkomsten van het basisonderwijs in het Leeghwaterbad € 29.000.
Verantwoording lasten
De totale lasten zijn € 88.000 hoger dan begroot als gevolg van onder meer:
• Een vastgestelde, maar nog niet gerealiseerde bezuiniging op kantoorhuisvesting van
€ 70.000 leidt tot een belasting op de exploitatie.
• De personele lasten voor het zwembad zijn hoger dan begroot als gevolg van een
hoog (langdurig) ziekteverzuim (€ 129.000).
• Onderschrijding op kosten voor opleiding en vorming van € 10.000.
• Onderschrijding op gas en stadsverwarming accommodaties als gevolg van een
zachte winter van € 21.000.
• Onderschrijding op kosten voor electraverbruik Leeghwaterbad van € 28.000 door
een 4,3% lager verbruik en gunstige tarieven.
• De activiteit-/evenementkosten zijn € 26.000 lager dan begroot geworden door
minder inhuur van derden en doorbelasting van combinatiefuncties aan
verenigingen (heffing eigen bijdragen i.p.v. eerdere gratis dienstverlening).
• Dotatie van €63.000 aan de voorziening dubieuze debiteuren.
• Lagere kosten dagelijks onderhoud € 25.000 als gevolg van gunstigere tarieven in de
aanbesteding van onderhoud.
Financiële baten en lasten
Op de post financiële baten en lasten zijn baten ontstaan door niet begrote
renteopbrengsten ad € 70.557 waarvan € 26.543 als coulancerente afkomstig is van de
belastingdienst.
Verantwoording dagelijks onderhoud
De subsidie voor de uitvoering van het dagelijkse onderhoud sportaccommodaties die Spurd
in 2014 ontvangt, bedraagt € 319.000 rekening houdend met het in 2013 verhoogde uurtarief
van de gemeente. De aard, inhoud en omvang aan werkzaamheden wijzigt jaarlijks. Spurd
moet binnen het haar beschikbare budget de werkzaamheden uitvoeren. Afhankelijk van de
beschikbaarheid en vereiste deskundigheid van gemeentelijke inzet bepaalt Spurd tot inzet
gemeentelijke onderhoudsdiensten of inhuur van derden. Daarnaast voeren Spurd
medewerkers eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit.
Voor één van de gemeentelijke onderhoudsmedewerkers sportvelden is wegens ziekte
gedurende het gehele jaar door de gemeente op de markt een goedkopere medewerker
ingehuurd. Tevens worden gedurende het maaiseizoen sportvelden externe uren ingehuurd
om de piek in het aanbod van werkzaamheden op te vangen.
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4.3.3

Combinatiefuncties en buurtsportcoaches

Verantwoording: zie bijlage.
4.3.4

Groot onderhoud

In 2014 zijn vele werkzaamheden voor groot onderhoud uitgevoerd. Ook geplande maar
doorgeschoven werkzaamheden uit eerdere jaren zijn verricht. Bij de
binnensportaccommodaties zijn werkzaamheden aan verlichtingen, noodverlichtingen,
sanitaire ruimtes, nen-keuringen en hieruit voortvloeiende acties, elektrische installaties,
schilderwerk (binnen en buiten), CV installaties en boilers uitgevoerd. Op de
buitensportaccommodaties zijn bomen gesnoeid en gekapt, hekwerken vervangen,
werkzaamheden aan de beplantingen uitgevoerd en bestratingwerkzaamheden verricht.
Voordat geplande groot onderhoudswerkzaamheden plaats hebben, wordt op basis van
technische, functionele en economische aspecten beoordeeld of het uitvoeren van
geplande werkzaamheden noodzakelijk is. Dit kan leiden tot uitstel van de in dit jaar
geplande onderhoudswerkzaamheden.
De lasten voor groot onderhoud aan de binnen- en buitensportaccommodaties bedroegen
in 2014 totaal € 260.124. Voor groot onderhoud aan het Leeghwaterbad is € 0 besteed. Voor
de sportaccommodaties is in 2014 in de MOP € 163.646, opgenomen, zodat een bedrag van
€ 96.477 wordt onttrokken aan de voorziening groot onderhoud sportaccommodaties.
Hiervan heeft € 88.252 nog betrekking op de jaren 2013 en eerder.
4.3.5

Vervangingsinvesteringen

Inleiding
In 2014 zijn de volgende vervangingsinvesteringen uitgevoerd:
• toplaag skeelerbaan en skeelerpiste (doorlopend vanuit 2013)
• toplaag kunstgrasveld vpv Purmersteijn veld 2
• toplaag kunstgrasveld FC Purmerend veld 2 (D)
• verlichting Leeghwaterbad (doorlopend vanuit 2013)
• luchtbehandelingkasten Leeghwaterbad (uitvoering in 2014, 2015)
In 2014 zijn de volgende vervangingsinvesteringen gestart:
• renovatie kunstgrasvelden(hoofdvelden) vpv Purmersteijn en de Wherevogels
• toplaag kunstgrashockeyveld MHCP de Munnik
• sportvloer Doplaan
• Leeghwaterbad – zwakstroominstallaties
• Leeghwaterbad – waterbehandeling en sanitaire installaties
Vervangen toplaag zandkunstgrasveld hockey de Munnik (uitvoering 2015)
In 2014 is de verdere voorbereiding van het vervangen van de toplaag van het
zandkunstgrasveld hockey van de MHCP vorm gegeven. Uit het overleg met de vereniging is
gebleken dat wordt geopteerd voor een semi-water toplaag, na afweging van de hieruit
voortvloeiende financiële consequenties voor MHCP. De aanbesteding loopt en de
uitvoering staat voor de zomer van 2015 gepland.
Vervangen toplaag skeelerbaan en realisatie skeelerpiste (start 2013, gereed 2014)
Het bouwteam bestaande uit een vertegenwoordiging van de IJs en Inlineskateclub, de
Sportraad, Spurd en de aannemer, heeft de voorbereiding en de begeleiding van de
werkzaamheden om de toplaag van de skeelerbaan te vervangen en een 200m1
skeelerpiste te realiseren, geregeld. Omdat de werkzaamheden zoveel mogelijk buiten het
skeeler- en inlineskateseizoen moesten worden uitgevoerd, zijn in het voorjaar van 2014 de
resterende werkzaamheden, waaronder het aanbrengen van toplagen van het (sport)asfalt,
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uitgevoerd. Met een officiële wedstrijd op 21 mei 2014 is de skeelerpiste door wethouder
Helm geopend. De totale kosten bedragen € 635.603, het budget € 651.943 vermeerderd
met de rentevergoedingen tot een budget van € 668.885. Er resteert een positief saldo van €
33.282, dit bedrag is gedoteerd aan de voorziening vervangingsinvesteringen. Het project is
afgesloten.
Vervangen toplaag kunstgrasvoetbalvelden vpv Purmersteijn en FC Purmerend (start 2013,
gereed 2014)
De toplaag van beide voetbalvelden is vervangen. Aan de hand van een programma van
eisen, dat in overleg en in samenwerking met de verenigingen is vastgesteld, heeft de
aanbesteding plaatsgevonden. De totale kosten van de kunstgrastoplaagrenovatie van VPV
Purmersteijn bedragen € 207.207. Ten opzichte van het budget van € 256.431, plus een
rentevergoeding van € 235, is het totaalbudget € 256.666. Een positief saldo van € 49.459,
resteert. Dit bedrag is gedoteerd aan de voorziening vervangingsinvesteringen. Het project is
afgesloten. De totale renovatiekosten van de kunstgrastoplaag van FC Purmerend bedragen
€ 229.308,-, terwijl een budget van € 256.431 is ontvangen. Het budget is vermeerderd met de
rentevergoeding van € 124, het totaalbudget is € 256.555,- Het positieve saldo van € 27.247 is
gedoteerd aan de voorziening vervangingsinvesteringen. Het project is afgesloten.
Vervangen aanleggen kunstgrasvoetbalvelden VPV Purmersteijn en VV de Wherevogels
Met de voorbereidingen voor het aanleggen van kunstgrasvoetbalvelden op de
hoofdvelden van VPV Purmersteijn en VV de Wherevogels is een aanvang gemaakt. De
eerste kosten zijn in 2014 verantwoord, terwijl de vervangingsinvesteringen in 2015 worden
beschikbaar gesteld.
Verlichting Leeghwaterbad
De verlichtingsinstallatie in het Leeghwaterbad is om energiebesparende redenen voor een
groot deel vervangen door LED verlichting met een financieel inverdieneffect als beoogd
resultaat. Ook is de huidige sfeer- onderwater- en buitenverlichting vervangen door in kleur
regelbare led verlichting. In 3 van de 4 baden zijn nieuwe TL buizen en
voorschakelapparatuur geplaatst. De totale kosten over 2014 bedroegen € 121.853 waarmee
het budget van € 118.664 met € 3.189 is overschreden. Dit verschil is onttrokken vanuit de
voorziening vervangingsinvesteringen. Daarmee is het project afgerond. In 2015 zal met een
nieuw project in het kader van duurzaamheid verder worden gegaan met het gebruik
maken van energiezuinige verlichtingsbronnen in de overige ruimten.
Luchtbehandelingkasten Leeghwaterbad
De huidige luchtbehandelingkasten hebben sinds de nieuwbouw in 2005 problemen met het
vochtige en chloorhoudende klimaat. Hierdoor is er in de kasten veel corrosie ontstaan
waardoor het rendement is afgenomen. In 2014 zijn voor € 99.747 de kasten gerenoveerd.
Binnen het resterende krediet van € 150.985 wordt in 2015 een warmteterugwininstallatie
aangebracht waarmee het rendement toeneemt en het energieverbruik zal dalen.
Zwakstroominstallaties Leeghwaterbad
In 2015 dienen er in het kader van de meerjaren onderhoudsplanning diverse
zwakstroominstallaties te worden gerenoveerd. Het gaat hier om o.a. de geluids-, inbraak, en
ontruimingsinstallaties. Hiervoor zijn in 2014 t.w.v. € 2.700 voorbereidingswerkzaamheden
uitgevoerd. Het totale budget voor deze vervangingsinvestering voor het renoveren van de
installaties bedraagt € 189.000, in 2015 te ontvangen.
Waterbehandeling en sanitaire installaties Leeghwaterbad
In 2015 dienen diverse aanpassingen aan de waterbehandeling- en sanitaire installaties te
worden uitgevoerd. Hierbij moet worden gedacht aan het vervangen van het chloormeet
en –doseringssysteem en de douchesystemen. Als voorbereiding zijn in 2014 t.w.v. € 1.584
werkzaamheden uitgevoerd. Het totale budget voor deze vervangingsinvestering voor het
aanpassen van deze beide installaties bedraagt € 219.801, in 2015 te ontvangen.
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Gebouwbeheerssysteem
In 2014 is begonnen met het gefaseerd vervangen van het gebouwbeheerssysteem. Het
huidige systeem bestond uit 2 afzonderlijke delen, namelijk waterbehandeling en
luchtbehandeling. In het nieuwe systeem vallen alle installaties / sportaccommodaties onder
1 centraal besturingssysteem. Dit is een stuk gebruikvriendelijker. Om de overlast in het
zwembad minimaal te houden, is gekozen om de overgang gefaseerd uit te voeren. In 2015
zal dit project worden afgerond.
Verantwoord uitstel vervangingsinvesteringen
Uit (sport) technisch, functioneel onderzoek is gebleken dat het verantwoord is enkele
geplande vervangingsinvesteringen naar latere jaren door te schuiven. De volgende
vervangingen zijn doorgeschoven:
• sportvloer gymlokaal Doplaan (2012, uitstel 2015)
• vloertegels sportzaal de Karekiet (2010, sportaccommodatienota))
• boeiboorden, buitenkozijnen de Karekiet (2013, sportaccommodatienota))
• toplaag A-veld FC Purmerend (2013, uitstel 2016-2017)
• renovatie velden 3 en 4 FC Purmerend (2014, uitstel 2016 – 2017)
• facelift sportvloer de Karekiet (2014, sportaccommodatienota)
• Leeghwaterbad – gevelbeplating
Het vervangen van de boeiboorden, de buitenkozijnen, vloertegels en de facelift aan de
sportvloer van sportzaal de Karekiet zijn, in afwachting van de besluitvorming door de
gemeenteraad van de sportaccommodatienota, nog niet uitgevoerd. De voorbereidingen
voor vervanging van de sportvloer in gymlokaal Doplaan zijn gestart zodat in 2015 uitvoering
ter hand kan worden genomen.
Gevelbeplating Leeghwaterbad
Jaarlijks wordt de gevelbeplating van het Leeghwaterbad schoongemaakt en
geïnspecteerd op slijtage en veroudering. Naar aanleiding van deze inspectie wordt een
keuze gemaakt om eventueel (delen van) de gevelbeplating te vervangen. Dit is in de
afgelopen jaren nog niet nodig geweest. Indien er vervanging plaats dient te vinden dan is
hiervoor een budget van € 41.145 beschikbaar.
Financieel overzicht vervangingsinvesteringen
Project
Luchtbehandeling de Vaart
Toplaag kg hockeyveld de
Munnik

Stand 1/1

Dotatie

Onttrekking

Stand 31/12

Status

€0

€0

€0

€ 163.139

€ 1.631

€0

€ 164.770

2015

€ 67.293

€ 661

€ 2.420

€ 65.534

2015

Vervanging toplaag skeelerbaan
Renovatie jeugdveld Flying
Petrels

€ 240.592

€ 1.363

€ 241.955

€ -47.795

€0

€0

€ -47.795

2015

Verharding Trimpad

€ -23.725

€0

€0

€ -23.725

2015

Toplaag kunstgras Purmersteijn

€ -2.294

€ 256.666

€ 254.372

€ 0 Gereed

Toplaag kunstgras FC Purmerend
Luchtbehandelingskasten
Leeghwaterbad

€ -2.292

€ 309.223

€ 306.931

€ 0 Gereed

€ 246.480

€ 4.252

€ 99.747

€ 150.985

2015

Sportvloer Doplaan

€ 49.125

€ 491

€0

€ 49.616

2015

Vloertegels de Karekiet

€ 42.058

€ 421

€0

€ 42.479

*

Boeiboorden de Karekiet

€ 38.782

€ 388

€0

€ 39.170

*

Kozijnen de Karekiet

€ 84.151

€ 842

€0

€ 84.993

*

Toplaag A-veld FC Purmerend

€ 65.313

€ 653

€0

€ 65.966

2015

Renovatie A-veld Wherevogels
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2015

€ 0 Gereed

Gevelbeplating Leeghwaterbad

€ 40.738

€ 407

€0

€ 121.853

€ 121.853

Facelift sportzaal De Karekiet

€0
€0

€ 75.348

€0

€ 75.348

*

Renovatie veld 3 FC Purmerend

€0

€ 65.513

€0

€ 65.513

2016

Renovatie veld 4 FC Purmerend

€0

€ 49.111

€0

€ 49.111

2016

Kunstgras hoofdveld Purmersteijn
Zwakstroominstallaties
Leeghwaterbad
Waterbeheersing en sanitaire
installaties Leeghwaterbad

€0

€0

€ 2.420

€ -2.420

2015

€0

€ 2.700

€ -2.700

2015

€0

€ 1.584

€ -1.584

2015

Verlichting Leeghwaterbad

€ 41.145

2015

€ 0 Gereed

€0
€0

* In afwachting van het besluit m.b.t. de sportaccommodatienota zijn de vervangingsinvesteringen voor
sportzaal De Karekiet nog niet uitgevoerd.

Voorziening vervangingsinvesteringen
De voorziening vervangingsinvesteringen beoogt tijdige uitvoering van
voorbereidingswerkzaamheden ten behoeve van vervangingen en onvoorziene uitgaven in
investeringen en vervangingsinvesteringen aan de sportaccommodaties te kunnen
opvangen. Jaarlijks worden bij de subsidiebeschikking de kredieten voor de investeringen in
het desbetreffende jaar beschikbaar gesteld. De bevoorschotting daarvan vindt plaats voor
100% bij de betaling van de eerste termijn van de subsidiebeschikking in januari van het
desbetreffende jaar. Bij brief van 25 juli 2011 is door het college van de gemeente Purmerend
toestemming verleend voor de vorming van een voorziening “af te rekenen verschillen
voorschotten vervangingsinvesteringen” om mee- en tegenvallers te kunnen verrekenen. Het
maximale saldo van deze voorziening bedraagt € 400.000. Overschotten die dit saldo te
boven gaan, vloeien terug naar de gemeente Purmerend. In de bijlage treft u de
‘voorziening vervangingsinvesteringen’.
4.3.6

Verantwoording huursommen, OZB en sportsubsidies

Huursommen accommodaties gemeente Purmerend – Spurd
Met de gemeente Purmerend is afgesproken dat de huursommen die Spurd aan de
gemeente betaalt budgettair neutraal verloopt en afzonderlijk in beeld worden gebracht.
In de beschikking 2014 is een bedrag van € 474.573 als te betalen huursommen verantwoord,
inclusief het Leeghwaterbad. Aan huursommen is betaald € 487.080 (zie bijlage). Spurd
ontvangt een bedrag van € 12.507 van de gemeente Purmerend.
Onroerende zaakbelasting accommodaties Spurd
Tevens is met de gemeente Purmerend de afspraak gemaakt dat de Onroerende Zaak
Belasting (OZB) die voor de sportaccommodaties en het Leeghwaterbad in rekening wordt
gebracht – conform gemeentelijke begroting – worden gecompenseerd. In de beschikking is
voor OZB-compensatie € 75.780 opgenomen. De betaalde bedragen komen uit op € 62.063
(zie bijlage). Een bedrag van € 13.717 betaalt Spurd aan de gemeente Purmerend terug.
Sportsubsidies
Bijzonder onderdeel van de exploitatiesubsidie wordt gevormd door aan sportaanbieders
verstrekte subsidies in het kader van de uitvoering van de beleidsregels sport. In opdracht
van de gemeente Purmerend voert Spurd de subsidieregels sport uit door toetsing van de
subsidieaanvragen en toekenning van subsidie aan sportaanbieders.
In het jaar 2014 zijn de volgende sportsubsidies verstrekt:
Deskundigheidsbevordering
Jeugdsubsidie inclusief subsidie ijs- en inlineskateclub
Open activiteiten
OZB-subsidie
Totaal
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€ 1.569,25
€ 43.235,08
€ 3.078,15
€ 30.492,98
€ 78.375,46

In het jaar 2014 zijn de toegekende sportsubsidies (c.q. –bedragen) hoger uitgevallen dan
het beschikte subsidiebedrag. De ledenaantallen bij de sportverenigingen zijn licht gestegen,
na eerder dalingen in voorgaande jaren. Bij de open activiteiten is het aantal met 1
gedaald. Met de gemeente Purmerend is afgesproken dat de uitvoering van de
sportsubsidies budgettair neutraal verloopt. Ondanks dat het aangevraagde bedrag voor
sportsubsidies € 73.184 bedroeg, is slechts een bedrag beschikt van € 33.705. Aangezien het
werkelijk bestede bedrag € 78.375,46 is, dient de gemeente Purmerend een bedrag van
€ 44.670,46 te betalen.
In de bijlage treft u gedetailleerde overzichten van de verstrekte sportsubsidies in 2014.

4.4

Liquide middelen

Ultimo 2014 beschikte Spurd over voldoende liquide middelen. De subsidie van de gemeente
Purmerend is ieder kwartaal (95% in 2014) ontvangen.

4.5

Reserves en voorzieningen

4.5.1

Egalisatiereserve

Het doel van de egalisatiereserve is het kunnen opvangen van ongewenste schommelingen
in lasten en baten zodat schommelingen niet hoeven te leiden tot extra aanvraag van
subsidie of wijziging van tarieven. De egalisatiereserve dient niet specifiek te worden besteed.
De egalisatiereserve bedraagt maximaal 10% van het subsidiebedrag van het jaar dat wordt
verantwoord. Spurd is ter zake van de egalisatiereserve vergoedingsplichtig naar
evenredigheid van de mate waarin de door het college verstrekte subsidie aan de
egalisatiereserve heeft bijgedragen indien:

de gesubsidieerde activiteiten geheel of gedeeltelijk worden beëindigd;

de subsidieverlening of de subsidievaststelling wordt ingetrokken of de subsidie wordt
beëindigd;

Stichting Spurd wordt ontbonden.
Tabel: verloopoverzicht Egalisatiereserve
2014
Stand per 1 januari

€

198.519

Dotatie 2014

€

54.417

Stand per 31 december

€

252.936

4.5.2

Bestemmingsfonds

De bestemmingsfondsen zijn afgezonderde delen van het eigen vermogen die, in
tegenstelling tot de algemene reserves, een vooraf bepaalde bestemming hebben.
Bestemmingsfonds Sportimpuls
Door de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) is in
2013 subsidie toegekend voor het project G-Platform Purmerend (Special Forces). In totaal is
€ 91.740 toegekend. Het eerste voorschot ad € 68.805 is in 2013 ontvangen. In 2014 is het
tweede voorschot ad € 13.761 ontvangen. Het nog te ontvangen subsidiebedrag (per 1
januari 2016) bedraagt € 9.174. In 2014 is voor een bedrag van € 42.559 aan kosten gemaakt
welke t.l.v. deze subsidie zijn gebracht.
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Verloopoverzicht Bestemmingsfonds SportImpuls
2013

4.5.3

2014

2015

Baten
Subsidie ZonMw
Totaal baten

€
€

68.805
68.805

€
€

13.761
13.761

€

Lasten
Exploitatiekosten
Totaal lasten

€
€

527
527

€
€

42.559
42.559

€ 48.654
€ 48.654

Resultaat

€

68.278

€

Dotatie/onttrekking

€

68.278

€

Saldo

€

-

€

2016

Totaal

€
€

9.174
9.174

€
€

91.740
91.740

€

-

€
€

91.740
91.740

28.798- € 48.654- €

9.174

€

-

28.798- € 48.654- €

9.174

€

-

-

€

-

-

€

-

-

€

Voorzieningen

Voorzieningen
Combinatiefuncties en
buurtsportcoaches

Stand 1/1
€ 1.088.886 €

Dotatie
295.660

Onttrekking
€

Stand 31/12

87.015 € 1.297.531

Status
Actief

Combinatiefuncties / buurtsportcoaches
In 2014 is via de gemeente Purmerend de rijkssubsidie beschikbaar gesteld. Aan de
voorziening is een bedrag gedoteerd van € 180.500 zijnde 95% voor het jaar 2014. De nog te
ontvangen bijdrage van 5% voor 2014 ad € 9.500 is onderdeel van de subsidievaststelling.
Voor de aanvullende buurtsportcoaches is een subsidie toegekend en betaalbaar gesteld
van € 93.485. De loonkosten worden vanuit de rijksbijdrage voor 40% gecompenseerd. De
voorziening heeft ten doel nu en in de toekomst de resterende 60% van de loonkosten te
dekken. Daarnaast heeft Spurd een indexatie c.q. rentevergoeding toegepast van € 12.175.
Voorzieningen groot onderhoud en vervangingsinvesteringen
Deze voorzieningen zijn verantwoord in de bijlage.
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5. Organisatie
5.1

Algemeen

Onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur wordt door de directeur leiding gegeven
aan de dagelijkse bedrijfsvoering. De organisatie is verdeeld over een staf en de teams
Sportsupport, Sportstimulering, Zwembad en Techniek, Beheer en Onderhoud. In 2014 zijn 135
medewerkers werkzaam geweest voor Spurd. Het aantal FTE bedroeg in 2014 62,0.

5.2

Bestuur

De eindverantwoordelijkheid van de organisatie ligt bij het bestuur. Het bestuur bestaat uit vijf
door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend
benoemde leden.
Het bestuur is in 2014 – naast bijeenkomsten met de Sportraad Purmerend en de
portefeuillehouder Sport van de gemeente Purmerend – zes maal bijeengekomen voor een
bestuursvergadering. Het bestuur heeft in 2014 onder meer besloten tot vaststelling van de
begroting en het prestatieplan 2015, het jaarverslag en jaarrekening 2013, de Code Goed
Sportbestuur, de sportaccommodatienota, de evaluatie m.b.t. de arrangementen, het Plan
van Aanpak voor JOGG, de huisvesting en de te ondernemen acties als gevolg van de
wetswijzigingen in het kader van de BHVBZ.

5.3

Continuïteit

Voor de huur en exploitatie van het Leeghwaterbad, de sportaccommodaties en de sport-otheek, de uitvoering van (sportstimulering)activiteiten en de verlening van diensten zijn tussen
de gemeente Purmerend en Spurd voor onbepaalde tijd afspraken gemaakt. Deze
afspraken zijn neergelegd in huurovereenkomsten, een exploitatieovereenkomst, een
dienstverleningsovereenkomst en een subsidiebeschikking. In 2011 is de
dienstverleningsovereenkomst door de gemeente Purmerend per 2013 beëindigd met als
bedoeling op grond van de huidige inzichten tot nieuwe afspraken te komen. Een nieuwe
dienstverleningsovereenkomst is nog niet besproken c.q. overeengekomen. De gemeente
Purmerend houdt dit aan tot nadere besluitvorming over de positie en rol van Spurd.

5.4

CAO Recreatie en regelingen

Loonkostenontwikkeling
Op1 juli 2014 is de CAO Recreatie afgelopen. Tot en met 31 december 2014 zijn partijen met
elkaar in gesprek gegaan voor een nieuwe CAO, maar niet tot overeenstemming gekomen.
Medio 2015 wordt overeenstemming verwacht.
Pensioen ABP
De afdracht voor Ouderdoms- en Nabestaandenpensioen is per 1 januari 2014 verlaagd van
25,7% naar 21,9%. De werkgever betaalt hiervan 66%. De overgangsregeling VPL bedroeg in
2014 4,0%; met ingang van 2014 wordt de gehele premie (100%) door de werkgever
afgedragen.
Personele regelingen
Naast de CAO kent Spurd interne personele regelingen. Deze zijn vastgelegd in het
personeelshandboek, de ‘Wijzer @ Spurd’. De regelingen zijn na goedkeuring van de
Ondernemingsraad vastgesteld.

Jaarverslag 2014

36

Sociaal plan
Tussen de bestuurders van de gemeente Purmerend, Stichting Zwembad De Wilgenhoek,
Stichting Spurd en de OR gemeente Purmerend / AbvaKabo is een Sociaal Plan
overeengekomen. In dit Sociaal Plan zijn minimumafspraken vastgelegd in de
arbeidsvoorwaardelijke sfeer waarmee negatieve consequenties als gevolg van de
overgang van CAR/UWO naar CAO Recreatie zijn beperkt. Spurd is contractueel gehouden
om deze afspraken uit te voeren en met de financiële consequenties ervan rekening te
houden. Spurd is deze afspraken ook in 2014 nagekomen.

5.5

Ondernemingsraad

Met ingang van december 2012 is een nieuw verkozen OR actief. De OR is geïnformeerd en /
of betrokken geweest in diverse besluitvormingen waaronder het bedrijfsplan, jaarverslag,
huisvesting en diverse personele regelingen.
Om de OR op adequate en juiste wijze invulling aan hun taken en verantwoordelijkheden te
geven, heeft de OR ook in 2014 trainingen gevolgd. Conform (de verplichtingen vanuit) de
Wet op de Ondernemingsraden (WOR) stelt Spurd trainingsvoorzieningen aan de OR
beschikbaar. De cursus voor de OR heeft € 960 gekost.

5.6

Ontwikkeling

Spurd hecht in het belang van de organisatie veel waarde aan de ontwikkeling van
medewerkers. In 2014 is binnen het beschikbare budget een aantal opleidingen en cursussen
gevolgd door medewerkers van Spurd. De in 2014 meest relevante, gevolgde opleidingen
zijn:
 Cursussen Zwemonderwijs en doelgroepactiviteiten;
 EHBO en BHV;
 Cursus OR;
 Training Prezi;
 Coachingprogramma’s;
 VCA-opleiding;
 Masterclass waterfiltratie.
De gerealiseerde kosten voor opleidingen bedroegen in 2014 € 31.459. Door aansluiting bij
het Sociaal Fonds Recreatie heeft Spurd een tegemoetkoming in de studiekosten ontvangen
van € 1.200.

5.7

Stages

In 2014 hebben 2 HBO en 19 MBO stages plaatsgevonden. De stagevergoeding bedroeg in
totaal € 270.

5.8

Ziekteverzuim

In 2014 is het ziekteverzuim over de gehele organisatie ten opzichte van 2013 gedaald van
4,3% naar 3,8%. Het zwembad kent – vanwege grote temperatuurverschillen, aanwezigheid
van chloor en een hoge (lucht)vochtigheid – het hoogste ziekteverzuim binnen de
organisatie van 7,2% (2013: 6,0%). Het hogere ziekteverzuim wordt bepaald door een niet te
beïnvloeden verzuimaandeel van langdurig zieken mede als gevolg van persoonlijke
omstandigheden en kort frequent verzuim. In 2015 wordt extra aandacht besteed aan het
terugdringen van het kortdurende verzuim binnen de organisatie door training van het
management in het voeren van verzuimgesprekken en een intensievere samenwerking met
de bedrijfsarts.
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Grafiek 1: ziekteverzuim 2008-2014

7
6
5
4
% verzuim

3
2
1
0
2008

5.9

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Vanaf 1 juli 2013 is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Reeds in
maart 2012 is Spurd van start gegaan met de voorbereidingen op invoering van deze
meldcode. Spurd kent een hoge prioriteit aan het vroegtijdig signaleren van huiselijk geweld
en kindermishandeling. In geval van signalering c.q. melding heeft Spurd een protocol
vastgesteld in afstemming met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).
Medewerkers zijn getraind in het signaleren en melden van kindermishandeling en / of
huiselijk geweld. Nieuwe medewerkers dienen voor aanstelling een goedkeurende Verklaring
omtrent het gedrag te overhandigen.
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Bestuurlijke gegevens
Samenstelling bestuur Stichting Spurd per 31-12-2014:
L. Wiedemeijer

Voorzitter

J.D. Abraham

Secretaris

Mr. M. van der Voort

Penningmeester

G.M. Aafjes

Lid

A. van der Land

Lid

Directie:
R. van der Leij

Directeur

Wet normering topfunctionarissen (WNT)
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (hierna te noemen: WNT) ingevoerd. De honorering van de bestuurders
en de directeur geschiedt volledig binnen de norm van de WNT. De bezoldigingsgegevens
van de topfunctionarissen zijn gemeld via de daarvoor bestemde meldtool. Informatie
omtrent de beloning is, zoals vereist, tevens terug te vinden in de jaarrekening.
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Bijlage 1: Financiële verantwoording vervangingsinvesteringen
Bijlage Financiële verantwoording projecten vervangingsinvesteringen
Projecten over de jaren 2011, 2012 en 2013

1865 Vervangingsinvestering toplaag kunstgras hockeyveld (subsidie gemeente 2011) ontvangen
ontvangen in 2011 / uitvoeren 2015
Subsidie gem eente Purm erend
160.012,00
Rentevergoeding 2012
2.720,00
Rentevergoeding 2013
1.621,00
Rentevergoeding 2014
1.631,00
Betaalde bedragen 2013
1.214,00
Betaalde bedragen 2014
AFRONDEN NA UITVOERING
165.984,00
1.214,00
Resultaat

164.770,00 meenemen naar volgende jaren

1868 Vervangingsinvestering renovatie A-veld Wherevogels (geruild met jeugdveld) in 2015 subsidie jeugdveld
ontvangen in 2012/ uitvoeren 2015 als kg veld
Subsidie gem eente Purm erend
65.513,00
Rentevergoeding 2012
1.114,00
Rentevergoeding 2013
666,00
Rentevergoeding 2014
661,00
Betaalde bedragen 2014
2.420,00
AFRONDEN NA UITVOERING
67.954,00
2.420,00
Resultaat

65.534,00 meenemen naar volgende jaren en toevoegen exrtra kr ediet

1872 Vervangingsinvestering toplaag skeelerbaan (subsidie gemeente 2012)
Subsidie gem eente Purm erend
651.943,00
Rentevergoeding 2012
11.083,00
Rentevergoeding 2013
4.496,00
Rentevergoeding 2014
1.363,00
Betaalde bedragen 2013
426.930,00
Betaalde bedragen 2014
208.673,23
GEREED / AFSLUITEN
668.885,00
635.603,23
Resultaat

33.281,77 t.g.v. voorziening vervangingsinvesteringen

1875 Vervangingsinvestering renovatie jeugdveld (geruild met A-veld Wherevogels)
Subsidie gem eente Purm erend
Betaalde bedragen 2012
45.680,00
Betaalde bedragen 2013
2.115,00
GEREED in 2013 / in 2015 AFREKENEN
47.795,00
Resultaat

47.795,00- afwikkelen in 2015 na ontvangst subsidie

1884 Vervangingsinv. Toplaag kunstgras Purmersteijn B-veld (subsidie in 2014)
Subsidie gem eente Purm erend
256.431,00
Rentevergoeding 2014
235,00
Betaalde bedragen 2013
2.294,00
Betaalde bedragen 2013
204.912,80
GEREED / AFSLUITEN
256.666,00
207.206,80
Resultaat

49.459,20 t.g.v. voorziening vervangingsinvesteringen

1885 Vervangingsinv. Toplaag kunstgras FC Purmerend D-veld (subsidie in 2014)
Subsidie gem eente Purm erend
256.431,00
Rentevergoeding 2014
124,00
Betaalde bedragen 2013
2.292,00
Betaalde bedragen 2014
227.015,94
GEREED / AFSLUITEN
256.555,00
229.307,94
Resultaat

27.247,06 t.g.v. voorziening vervangingsinvesteringen

1887 Vervangingsinvestering verharding Trimpad (subsidie gemeente 2015)
Subsidie gem eente Purm erend
Betaalde bedragen 2013
23.725,00
23.725,00
Resultaat

GEREED in 2013 / in 2015 AFREKENEN

23.725,00- afwikkelen in 2015 na ontvangst subidie

1892 Vervangingsinvestering kunstgras hoofveld Pumersteijn (subsidie gemeente 2015)
Subsidie gem eente Purm erend
Betaalde bedragen 2013
2.420,00
AFRONDEN NA UITVOERING
2.420,00
Resultaat
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LEEGHW ATERBAD

1886 Luchtbehandelingskasten Leeghwaterbad
Subsidie gem eente Purm erend
186.000,00
Spurd
64.947,00
Rentevergoeding 2014
1.977,00
Betaalde bedragen 2012
Betaalde bedragen 2013
Betaalde bedragen 2014
252.924,00

4.467,18
97.471,53
101.938,71

Resultaat

AFRONDEN IN 2015
150.985,29 afwikkelen in 2015

1888 Vervangingsinv. Verlichting Leeghwaterbad
Subsidie gem eente Purm erend
189.828,00
Spurd
118.664,00
Betaalde bedragen 2013
217.571,00
Betaalde bedragen 2014
87.732,48
308.492,00
305.303,48
Resultaat

GEREED / AFLSUITEN
3.188,52 t.l.v. voorziening vervangingsinvesteringen

1893 Zwakstroominstallaties Leeghwaterbad - subsidie gemeente in 2015
Subsidie gem eente Purm erend
Betaalde bedragen 2014
2.700,00
2.700,00

1897 Waterbehandeling Leeghwaterbad - subsidie gemeente in 2015
Subsidie gem eente Purm erend
Betaalde bedragen 2014
1.584,00
1.584,00

AFRONDEN IN 2015/2016
afwikkelen in 2015/2016 na ontvangst subidie

AFRONDEN IN 2015/2016
afwikkelen in 2015/2016 na ontvangst subidie

Vervangingsinvesteringen in latere jaren uit te voeren

1862 vloertegels sportzaal de Karekiet (subsidie gemeente 2010) uitvoering afhankelijk sportaccommodatienota
Subsidie gem eente Purm erend
Rentevergoeding 2012
Rentevergoeding 2013
Rentevergoeding 2014

40.946,00
696,00
416,00
421,00
42.479,00

1867 sportvloer gymlokaal Doplaan (subsidie gemeente 2012) uitvoeren in 2015
Subsidie gem eente Purm erend
Rentevergoeding 2012
Rentevergoeding 2013
Rentevergoeding 2014

47.826,00
813,00
486,00
491,00
49.616,00

1878 boeiboorden sportzaal de Karekiet (subsidie gemeente 2013) uitvoering afhankelijk sportaccommodatienota
Subsidie gem eente Purm erend
Rentevergoeding 2014

38.782,00
388,00
39.170,00

1879 kozijnen sportzaal de Karekiet (subsidie gemeente 2013) uitvoering afhankelijk sportaccommodatienota
Subsidie gem eente Purm erend
Rentevergoeding 2013

84.151,00
842,00
84.993,00

1880 toplaag A-veld FC Purmerend (subsidie gemeente 2013) uitvoeren zodra functioneel en technisch noodzakelijk
Subsidie gem eente Purm erend
Rentevergoeding 2014

65.313,00
653,00
65.966,00

1889 sportvloer sportzaal de Karekiet (subsidie gemeente 2014) uitvoering afhankelijk sportaccommodatienota
Subsidie gem eente Purm erend

75.348,00

1890 toplaag veld 3 FC Purmerend (subsidie gemeente 2014) uitvoeren zodra functioneel en technisch noodzakelijk
Subsidie gem eente Purm erend

65.513,00

1891 toplaag veld 4 FC Purmerend (subsidie gemeente 2014) uitvoeren zodra functioneel en technisch noodzakelijk
Subsidie gem eente Purm erend

49.111,00

LEEGHW ATERBAD
1873 gevelbeplating Leeghwaterbad (subsidie gemeente 2012) uitvoeren in 2015
Subsidie gem eente Purm erend
Rentevergoeding 2012
Rentevergoeding 2013
Rentevergoeding 2014

Jaarverslag 2014

39.661,00
674,00
403,00
407,00
41.145,00
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Bijlage 2: Voorziening groot onderhoud

Verloopoverzicht Voorziening Groot Onderhoud - Sportaccommodaties
Specificatie

2014

Stand per 1 januari

2015

€

439.125

€

88.252

€

44.578

2016

€

395.451

€

8.224

€

642

€

2017
387.869

€

2018
461.020

€

486.012

Onttrekkingen 2014
U itgesteld G root Onderhoud 2013 en eerder

€

88.252

Dotatie 2014
O ntv angen subsidie G root Onderhoud 2014

€

216.448

€

163.646

U it te v oeren G root Onderhoud M O P 2014
Sportaccomodaties

€
U itgesteld G root Onderhoud 2014 en eerder

€

Indexering/rentev ergoeding 2014

p.m

52.802
8.224-

Onttrekkingen 2015
U itgesteld G root Onderhoud 2014 en eerder

€

8.224

Dotatie 2015
O ntv angen subsidie G root Onderhoud 2015

€

216.448

€

215.806

U it te v oeren G root Onderhoud M O P 2015
Sportaccomodaties

€
U itgesteld G root Onderhoud 2015en eerder

p.m

Indexering/rentev ergoeding 2015

p.m

642

Onttrekkingen 2016
U itgesteld G root Onderhoud 2015 en eerder

p.m.

Dotatie 2016
O ntv angen subsidie G root Onderhoud 2016

€

216.448

€

143.297

€

-

€

73.151

U it te v oeren G root Onderhoud M O P 2016
Sportaccomodaties

€
U itgesteld G root Onderhoud 2016 en eerder

p.m

Indexering/rentev ergoeding 2016

p.m

73.151

Onttrekkingen 2017
U itgesteld G root Onderhoud 2016 en eerder

p.m.

Dotatie 2017
O ntv angen subsidie G root Onderhoud 2017

€

216.448

€

191.456

€

-

€

24.992

U it te v oeren G root Onderhoud M O P 2017
Sportaccomodaties

€
U itgesteld G root Onderhoud 2017 en eerder

p.m

Indexering/rentev ergoeding 2017

p.m

24.992

Stand per 31 december
Onttrekkingen 2018
U itgesteld G root Onderhoud 2016 en eerder

p.m.

Dotatie 2018
O ntv angen subsidie G root Onderhoud 2017

€

216.448

€

191.456

€

-

€

24.992

€

511.004

U it te v oeren G root Onderhoud M O P 2017
Sportaccomodaties

€
U itgesteld G root Onderhoud 2017 en eerder

p.m

Indexering/rentev ergoeding 2017

p.m

Stand per 31 december

Jaarverslag 2014

€

395.451
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€

387.869

€

461.020

€

486.012

24.992

Verloopoverzicht Voorziening Groot Onderhoud - Leeghwaterbad
2014
€

Specificatie
Stand per 1 januari

2015
€

8.745-

2016
€ 132.926-

15.505

2017
€ 121.461-

2018
€

97.211-

Onttrekkingen 2013
Uitgesteld Groot Onderhoud 2012 en eerder
Dotatie 2013
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2013
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2013
Zw em bad

€

24.250

€

126.956

€

24.250

€

-

Uitgesteld Groot Onderhoud 2013 en eerder
Indexering/rentevergoeding 2013
Onttrekkingen 2014
Uitgesteld Groot Onderhoud 2013 en eerder
Dotatie 2014
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2014
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2014
Zw em bad

p.m .
-

€

24.250

€ 24.250
p.m
p.m

Uitgesteld Groot Onderhoud 2014 en eerder
Indexering/rentevergoeding 2014
Onttrekkingen 2015
Uitgesteld Groot Onderhoud 2014 en eerder
Dotatie 2015
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2015
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2015
Zw em bad

€

p.m .
€
€

24.250

€

172.681
€ 148.431p.m
p.m

Uitgesteld Groot Onderhoud 2015en eerder
Indexering/rentevergoeding 2015

€
Onttrekkingen 2016
Uitgesteld Groot Onderhoud 2015 en eerder
Dotatie 2016
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2016
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2016
Zw em bad

-

148.431p.m .

€

24.250

€

12.785

-

€

11.465

€ 11.465
p.m
p.m

Uitgesteld Groot Onderhoud 2016 en eerder
Indexering/rentevergoeding 2016
Onttrekkingen 2017
Uitgesteld Groot Onderhoud 2016 en eerder
Dotatie 2017
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2017
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2017
Zw em bad

€

p.m .
€

24.250

€

-

-

€

24.250

€ 24.250
p.m
p.m

Uitgesteld Groot Onderhoud 2017 en eerder
Indexering/rentevergoeding 2017
Onttrekkingen 2017
Uitgesteld Groot Onderhoud 2016 en eerder
Dotatie 2017
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2017
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2017
Zw em bad

€

p.m .
€

24.250

€

-

Jaarverslag 2014

-

€

24.250

€

72.961-

€ 24.250
p.m
p.m

Uitgesteld Groot Onderhoud 2017 en eerder
Indexering/rentevergoeding 2017

Stand per 31 december

€

€

15.505
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€

132.926-

€

121.461-

€

97.211-

Bijlage 3: Voorziening vervangingsinvesteringen
Verloopoverzicht Voorziening Vervangingsinvesteringen
2014
Stand per 1 januari
€ 49.829

2015
€ 156.628

2016
€ 156.628

2017
€ 156.628

2018
€ 156.628

Dotaties 2013
Dakrenovatie De Vaart
Toplaag KV BEP
Renovatie Handbalvelden
Renovatie verh PC P'end
Onderw cam era's L. Bad
Onttrekkingen 2013
Renovatie softbal De Dop
Verlichting Leegh bad
Atletiekbaan De Munnik
Dotaties
Toplaag
Toplaag
Toplaag

2014
Skeelerbaan
kunstgras Purm ersteijn
kunstgras FC Purm erend

€
€
€

33.282
49.459
27.247
€ 109.988

Onttrekkingen 2014
Verlichting Leeghw aterbad

€

3.189
€

3.189

Dotaties 2015
Geen

€ -

Onttrekkingen 2015
Geen

€

-

€

-

€ -

Dotaties 2016
Geen

€

Onttrekkingen 2016
Geen

€

€

-

€

-

-

Dotaties 2017
Geen

€

Onttrekkingen 2017
Geen

€

€

-

€

-

-

Dotaties 2018
Geen

€

Onttrekkingen 2018
Geen

Stand per 31 december
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€

€ 156.628

€ 156.628
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€ 156.628

€ 156.628

€

-

€

-

-

€ 156.628

Verloop overzicht Voorziening Verva ng ing sinvestering en (verschuiving in b oekja ren)
2014
€

Stand per 1 januari

2015
€

852.846

2016
€

360.864

2017
€

16.305-

2018
€

16.305-

16.305-

D o tat ies 2013
Reno v atie at let iekbaan D e Munnik
D ak reno v atie D e Vaart (lag e dak )
Toplaag handbalv elden D e D o p
Onderw atercam era's Leeg hw aterbad
Bo eibo o rden D e Karek iet
Buitenko z ijnen D e K arekiet
Reno v atie A-v eld FC P urm erend
LBK Leeg hw aterbad
Verlichting Leeg hw aterbad
Reno v atie v erharding FC Purm erend
Ontt rekk ing en 2013
Reno v atie at let iekbaan D e Munnik
D ak reno v atie D e Vaart
D ak reno v atie D e Vaart (lag e dak )
Reno v atie A-v eld W herev o g els
Reno v atie v eld P urm erst eijn (do t at ie Gro o t Onderho ud)
Verv ang ing t oplaag k orfbalv eld BEP
Reno v atie so ftbalv eld D e D op
Verv ang ing t oplaag sk eelerbaan
Reno v atie handbalv elden
Onderw atercam era's Leeg hw aterbad
Verlichting Leeg hw aterbad
Verharding Trim pad
Verv ang en to plaag v pv P urm ersteijn - B v eld
Verv ang en to plaag FC P urm erend - D Veld
LBK Leeg hw aterbad
Reno v atie v erharding FC Purm erend
D o tat ies 2014
Sportv lo er D e K arekiet
Verv ang en to plaag v pv P urm ersteijn - B v eld
Verv ang en to plaag FC P urm erend - D Veld
Reno v atie v o et balv eld FC P urm erend (v eld B)
Reno v atie v o et balv eld FC P urm erend (v eld C )

€
€
€
€
€

75.348
256.431
256.431
65.513
49.111

Ontt rekk ing en 2014
Sportv lo er g ym lo kaal D o plaan
Reno v atie A-v eld W herev o g els
Verv ang ing t oplaag sk eelerbaan
Verv ang ing g ev elbeplat ing w anden Leeg hw at erbad
Reno v atie A-v eld FC P urm erend
Verv ang en to plaag v pv P urm ersteijn - B v eld
Verv ang en to plaag FC P urm erend - D Veld
LBK Leeg hw aterbad
Reno v atie v o et balv eld FC P urm erend (v eld B)
Reno v atie v o et balv eld FC P urm erend (v eld C )

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

48.639
236.096
40.335
65.313
254.137
254.139
181.533
65.513
49.111

€

702.834

€

1.194.816

D o tat ies 2015
Luchtbehandeling D e Vaart
Verv ang ing en LW B
Verv ang en div . v lo eren, v oeg en en ro osters.
Verangen reg eling LBK , C V en w aterz uiv ering
Verv ang en div . v erlichting
Vev ang en div . inst al. (g eluid, cam era, inbraak en t elefo on)
Vo o rbereiding en t o ez icht v erv ang ing en LW B
Electr install/v erl De Karek iet
Reno v atie A-v eld v pv Purm ersteijn
Reno v atie A-v eld W herev o g els
D ak bedek k ing g ym lo k aal Sw eelinckstraat
Reno v atie t raining sv eld W herev o g els
Reno v atie jeug dv eld Sportco m plex D e D o p
Verharding Spo rt co m plex Trim pad
Ontt rekk ing en 2015
Luchtbehandeling D e Vaart
Vlo ert eg els Karek iet
Sportv lo er D e K arekiet
Bo eibo o rden D e Karek iet
Buitenko z ijnen D e K arekiet
Toplaag ho ck eyv eld D e Munnik
Verv ang ing en LW B
Verv ang en div . v lo eren, v oeg en en ro osters.
Verangen reg eling LBK , C V en w aterz uiv ering
Verv ang en div . v erlichting
Vev ang en div . inst al. (g eluid, cam era, inbraak en t elefo on)
Vo o rbereiding en t o ez icht v erv ang ing en LW B
Reno v atie A-v eld v pv Purm ersteijn
Reno v atie A-v eld W herev o g els
Electr install/v erl De Karek iet
D ak bedek k ing g ym lo k aal Sw eelinckstraat
Reno v atie t raining sv eld W herev o g els
Reno v atie jeug dv eld Sportco m plex D e D o p

€
€

129.171
725.039

€
€
€
€
€
€
€
€

87.005
30.781
383.777
384.487
26.151
65.887
51.864
25.486

€
€
€
€
€
€
€

129.171
41.642
75.348
38.782
84.151
162.732
725.039

€
€
€
€
€
€
€

87.005
383.777
384.487
30.781
26.151
65.887
51.864

€

1.909.648

€

2.286.817

D o tat ies 2016
Reno v atie A-v eld v pv Purm ersteijn
LW B conserv ering deuren, ko z ijnen en RVS
LW B v erv ang en filt erzand
LW B lo ckers k leedruim t e
LW B to eg ang spo o rtjes v erv ang en
LW B g ietv lo er ho reca
Verharding v pv P urm ersteijn
Sportco m plex D e Munnik K G jeug dv eld
Verharding Spo rt co m plex D e D op
D e Munnik , bereg ening 2e v eld
Toplaag 2e hock eyv led De Munnik

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

66.823
52.569
32.485
34.333
27.775
36.191
25.385
200.000
25.893
25.000
201.711

Ontt rekk ing en 2016
Reno v atie A-v eld v pv Purm ersteijn
LW B conserv ering deuren, ko z ijnen en RVS
LW B v erv ang en filt erzand
LW B lo ckers k leedruim t e
LW B to eg ang spo o rtjes v erv ang en
LW B g ietv lo er ho reca
Verharding v pv P urm ersteijn
Verharding Spo rt co m plex D e D op
Sportco m plex D e Munnik K G jeug dv eld
D e Munnik , bereg ening 2e v eld
Toplaag 2e hock eyv led De Munnik

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

66.823
52.569
32.485
34.333
27.775
36.191
25.385
25.893
200.000
25.000
201.711

€

728.165

€

728.165

D o tat ies 2017
Verv ang ing AED 's
LW B g ietv lo er cent rale hal
LW B v oeg w erk w and- en v lo ert eg els
LW B dak v eilig heidsv oo rz ieningen
Verv ang ing LW B bar en kassa
Vo o rbereiding en t o ez icht v erv ang ing en LW B
Verv ang en spo rt v lo er Tarw est raat
Reno v atie g ebak o v eld v pv P urm erst eijn
Reno v atie C -v eld W herev og els
Verharding Spo rt co m plex Sav annestraat
Verharding Spo rt co m plex D e Munnik

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

73.440
32.529
39.041
40.369
26.447
3.174
42.331
66.823
66.823
25.893
25.893

Ontt rekk ing en 2017
Verv ang ing AED 's
LW B g ietv lo er cent rale hal
LW B v oeg w erk w and- en v lo ert eg els
LW B dak v eilig heidsv oo rz ieningen
Verv ang ing LW B bar en kassa
Vo o rbereiding en t o ez icht v erv ang ing en LW B
Verv ang en spo rt v lo er Tarw est raat
Reno v atie g ebak o v eld v pv P urm erst eijn
Reno v atie C -v eld W herev og els
Verharding Spo rt co m plex Sav annestraat
Verharding Spo rt co m plex D e Munnik

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

73.440
32.529
39.041
40.369
26.447
3.174
42.331
66.823
66.823
25.893
25.893

€

442.763

€

442.763

D o tat ies 2018
Gym lo k aal Spo rt laan
Toplaag k unstg ras 1e v eld W herev o g els
Reno v atie B-v eld W herev o g els
Toplaag k unstg ras 2e v eld FC P urm erend
Vlo t ten Ro eiv erenig ing D e W here
LW B spring plank en speelelem ent en

€
€
€
€
€
€

101.436
256.431
66.823
256.431
16.626
33.966

Ontt rekk ing en 2018
Gym lo k aal Spo rt laan
Toplaag k unstg ras 1e v eld W herev o g els
Reno v atie B-v eld W herev o g els
Toplaag k unstg ras 2e v eld FC P urm erend
Vlo t ten Ro eiv erenig ing D e W here
LW B spring plank en speelelem ent en

€
€
€
€
€
€

101.436
256.431
66.823
256.431
16.626
33.966

Stand per 31 decem ber
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€

360.864

€
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16.305-

€

16.305-

€

16.305-

€

731.713

€

731.713

€

16.305-

Bijlage 4: Overzicht sportsubsidies
Tabel: jeugdsubsidie 2012 - 2014 (bedragen in €)
Vereniging
Anonym us
Bav io
B.E.P.
Beyaert
Dam club Purm erend
Early bird
Elckerlyc
Flying Petrels
Gym Net
Itaikan
Kodokan
M.H.C.P.
Modelbouw v ereniging W aterland
Nea Volharding a.v .
Nootw heer
Futsalclub ZVVO Sandow
Purm er Korfbalvereniging
Purm erend, F.C.
Purm erend, Tennisvereniging
Purm ersteyn
P. en O. W andelsportv ereniging
Schaakclub Purm erend
Schietsportvereniging Purm erend
Taekw ondo Center
Triathlonvereniging P'end
T.S.O.
Vido
V.I.P.
W aterland, Rugbyclub
W aterlandschutters
W here, r.v . De
W herev ogels
W .Z.P.C.

2012

Tabel: subsidie sporttechnisch kader 2012 - 2014 (bedragen in €)
Vereniging
Itaikan
Gym net
Kodokan
M.H.C.P.
Purm erend, F.C.
Purm ersteyn
W aterland, Rugbyclub
W .Z.P.C.
Totaal
2014 t.l.v. Jeugdsubsidie: IJs- en Inlineskateclub € 1.315.78.
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2013

2014

584,85
531,60
851,10
457,05
439,30
915,00
684,25
733,95
2.164,60
1.326,80
1.944,50
2.491,20
460,60
1.248,70
485,45
634,55
652,30
5.182,10
563,55
3.854,40
428,65
524,50

586,45
590,10
867,50
444,10
451,40
717,85
728,80
681,35
2.553,80
1.159,40
1.860,30
2.692,50
473,30
1.196,00
502,50
663,10
663,10
5.488,40
4.064,90
444,10
553,60

836,90
428,65
503,20
733,95
698,45
599,05
460,60
528,05
3.669,80
1.419,10
37.036,75

743,40
440,45
502,50
768,95
714,20
626,60
484,25
549,95
4.021,10
1.283,60
37.517,55

2012

2013

624,70
580,30
909,60
447,10
450,80
717,20
728,30
746,80
2.278,60
1.235,20
2.204,60
1.896,60
458,20
1.220,40
506,30
695,00
706,10
4.999,10
3.825,20
465,60
576,60
458,20
724,60
454,50
498,90
828,20
720,90
672,80
498,90
547,00
4.446,80
1.568,20
37.691,30

2014

579,00
579,00
579,00

595,00
595,00
595,00

579,00
344,50
243,66
579,00
3.483,16
40.519,91

595,00
595,00
595,00
3.570,00
41.087,55

604,00
604,00
604,00
604,00
604,00
604,00
604,00
4.228,00
41.919,30

Huur sommen g emeente Pur mer end 2014
pro ject

acco m

4900
afrekening

320 Beukenkam p
321 Vaart
323 Karekiet
tota a l sp or tha l l en

begro o t

v erschil

37.775
37.775
37.775

36.882
36.882
36.883

893893892-

113.324

110.647

2.678-

Gy ml oka l en
Pro ject

333
335
336
337
338
339
341
342
343
345
347
350

acco m

afrekening

begro o t

Do plaan
Spo rtlaan
Sw eelinckstraat
Tarw estraat
Zuiv elpad
Go rs
Jan v an Egm o ndstraat
Gangeslaan
Melk w eg
W eide
Yello w sto ne
Slenkstraat

5.668
5.668
5.668
5.668
5.668
17.003
5.668
5.668
5.668
5.429
5.668
5.668

5.546
5.546
5.546
5.546
5.546
16.636
5.546
5.546
5.546
5.546
5.546
5.546

Tota a l g y ml oka l en

79.110

77.642

v erschil

122122122122122367122122122117
1221221.468-

B uitensp or ta ccomod a ti es
Pro ject

357
358
359
360
361
362
363
364
365
366

acco m

afrekening

Flev o straat 50
Van Ijsendijkstraat 140
W esterw eg 48
Sav ennest raat 51-53
De D o p / Van Ijsendijkstraat 68 a en b
De Munniek Flev o st raat 251
Heem stee 65
De W here
Trim pad 10
W esterw eg
Tota a l b ui tensp or ta ccommod a ti es

begro o t

ver schil

22.665
22.665
22.665
22.665
22.665
22.665
22.665
22.665
22.665
22.665

22.147
22.147
22.147
22.147
22.147
22.147
22.147
22.147
22.147
22.147

-5 18
-5 18
-5 18
-5 18
-5 18
-5 18
-5 18
-5 18
-5 18
-5 18

226.650

221.470

-5 .180

Sp or t-o-theek
Pro ject

acco m

afrekening

371 Spo rt-o -theek
Tota a l sp or t-o-theek

Sp or ta ccom en sp or t-o-theek

begro o t

ver schil

11.332

11.116

-216

11.332

11.116

-216

430.419

420.876

-9.5 42

Leeg hwa ter b a d a l g emeen
Pro ject

acco m

afrekening

begro o t

ver schil

400 Leeghw at erbad algem een

56.662

54.928

-1.734

Tota a l Leeg hwa ter b a d

56.662

54.928

-1.734

Tota a l a l l e huur sommen

487.080

475.804

A fr ekening t.o.v. b eschikte b ed r a g en
Huur sommen

487.080,40

Afek eni ng
No g te o ntv angen v an gem eente
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474.573,00

12.507,40-

12.5 07,40-
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Onroerend zaak belasting 2014
Project

4850

accom

320
321
323
325
333
335
336
337
338
339
341
342
343
345
347
350
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
400

afrekening

De Beukenkam p
De Vaart
De Karekiet
De Kraal
Doplaan
Sportlaan
Sw eelinckstraat
Tarw estraat
Zuivelpad
Gors
Jan van Egm ondstraat
Gangeslaan
Melkw eg
De Weide
Yellow stone
Slenkstraat
Flevostraat 50
Van Ijsendijkstraat 140
Westerw eg 48
Savannestraat 51-53
De Dop/Van Ijsendijkstraat 68a en b
De Munnik
Heem stee 65
De Where
Trim pad 10
Westerw eg
Leeghw aterbad
Totaal onroerendzaakbelasting

3.236
2.817
1.370
0
599
483
687
576
586
1.234
0
0
801
1.352
724
0
927
1.977
1.323
3.832
859
2.755
211
0
784
165
34.765
62.063

begroot

2.430
2.228
1.081
0
449
343
518
467
451
953
799
1.072
667
1.070
575
501
728
1.628
993
3.066
709
2.160
166
0
631
132
30.620
54.437

verschil

-806
-589
-289
0
-150
-140
-169
-109
-135
-281
799
1.072
-134
-282
-149
501
-199
-349
-330
-766
-150
-595
-45
0
-153
-33
-4.145

Afrekening t.o.v. beschikte bedragen
OZB subsidies accommodaties

62.063,00

Afekening
Te betalen aan gem eente

Jaarverslag 2014

75.780,00

13.717,00

13.717,00
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Subsidies 2014

4450
afrekening begroot

310 Subsidie algem een - deskundigheidsbevordering
1.569,25
311 Jeugdsubsidie

-

1.569,25-

43.235,08

39.374,00

3.861,08-

3.078,15

6.105,00

3.026,85

30.492,98

27.705,00

2.787,98-

78.375,46

73.184,00

78.375,46

33.705,00

312 Open Activiteiten
313 OZB subsidie

Totaal subsidies

verschil

Afrekening t.o.v. beschikte bedragen

Sportsubsidies

Afekening
Nog te ontvangen van gem eente

Jaarverslag 2014

44.670,46-

44.670,46-
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Tabel: ozb subsidie 2014 (bedragen in €)
Vereniging

aanslag

OZB E

OZB G

Riool E

Riool G

Sti. Biljartcentrum
St.TIJD
Purm ersteijn voetbalvereniging
FC Purm erend voetbalvereniging
Purm er Boules
Rugbyclub Waterland
Waterland schutters HSV
Schietsportvereniging P.end
Where de Roeivereniging
Tuinvereniging Fenix
Beijaert LR & PC
Vido handbalvereniging
Scheidsrechtersvereniging W 'land
Tuinvereniging Doplaantje
Anonym us L.T.C.
Scouting Lam .v Egm ond
Nea Volharding Atletiekvereniging
Mixed Hockey Club W aterland
Budo Center
Elckerlyc Tennisvereniging
KV Purm er
Kbv Karekiet
Tuinvereniging Isis
Kynol.club
Kynol.club
Modelbouw ver.
HSV Flying Petrels
VV Wherevogels *
ttv Nootw heer
KV BEP

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

450,67
564,84
669,00
1.283,92
380,57
530,79
458,68
180,27
683,02
212,31
260,39
426,63
188,28

108,48
108,48
108,48
108,48
108,48
108,48
108,48
108,48
108,48
108,48
108,48
108,48
108,48

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

63,12
63,12
189,36
189,36
63,12
63,12
63,12
63,12
63,12
189,36
63,12
63,12
63,12

428,64
414,62
464,69
328,49
442,66
819,22
390,58

436,50
547,08
647,96
1.243,54
368,60
514,10
444,26
174,60
702,28
1.228,02
252,20
413,22
182,36
263,84
415,16
401,58
450,08
318,16
428,74
793,46
378,30
137,74
789,58
424,86

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

108,48
108,48
108,48
108,48
108,48
108,48
108,48

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

63,12
63,12
63,12
126,24
63,12
63,12
63,12
63,12
189,36
63,12

€
€
€
€
€
€

438,65
430,69
462,69
542,81
122,18
911,36

€
€
€
€
€

60,14
448,14
525,74
118,34
882,70

€
€
€
€
€

108,48
108,48
108,48
108,48
108,48

€
€
€
€
€

Totaal

€ 37.847,82

1.635,24
1.283,52
3.243,66
2.825,30
920,77
1.216,49
1.074,54
526,47
2.077,81
2.530,64
684,19
1.011,45
542,24
263,84
2.246,94
987,80
1.086,37
881,37
1.329,79
1.784,28
940,48
1.073,72
978,94
487,98
438,65
725,55
1.082,43
1.366,39
635,31
1.965,66

€ 12.486,65

€ 13.991,28

€ 2.712,00

126,24
63,12
189,36
63,12
63,12

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.058,77
1.283,52
1.614,80
2.825,30
920,77
1.216,49
1.074,54
526,47
1.556,90
1.738,17
684,19
1.011,45
542,24
263,84
1.015,40
987,80
1.086,37
881,37
1.043,00
1.784,28
940,48
200,86
978,94
487,98
438,65
725,55
1.082,43
144,64
412,12
1.965,66

€ 2.524,80

€

30.492,98

Opmerking:
* Bij vv W herevogels heeft een verrekening plaatsgevonden, ivm de lager betaalde aanslag in 2013.
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Subsidie
Totaal uitbetaald

