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Welkom
De maatschappij centraal
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Spurd over het jaar 2015. 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. Met gepaste trots kijken we bijvoorbeeld terug op successen als Kerst in het
Leeghwaterpark, het BOF-event en de Koningssportdag.
In het licht van de afspraken vanuit het Maatschappelijk beleidskader “Samenwerken met
vertrouwen” neemt Spurd haar rol serieus op 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 in behoefte voorzien en ruimte wordt
gemaakt voor innovatie, verbindingen in de stad en ontwikkelingen die de nieuwe manieren
van werken bevorderen.
Monitoring en verantwoording
We sturen samen met de gemeente op het behalen van de gewenste resultaten buiten, in
de stad, onder meer via rapportages zoals voorliggend jaarverslag. Conform artikel 2:8 van
de Algemene subsidieverordening Purmerend wordt de aanvraag tot vaststelling van de
periodieke subsidie uiterlijk 13 weken na einde boekjaar vergezeld van een jaarrekening, een
jaarverslag en een accountantsverklaring verzonden aan de gemeente Purmerend. Uit het
jaarverslag blijkt welke activiteiten en opbrengsten zijn gerealiseerd en welke kosten hiermee
zijn gemoeid. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met het activiteitenplan en de
begroting. In de verantwoording blijkt tevens in welke mate de activiteiten hebben
bijgedragen 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 2015 is gerealiseerd. Samen met onze partners richten we ons in toenemende
mate op bevordering van de gezondheid en ontmoeting en bestrijding van eenzaamheid in
Purmerend door sport in te zetten als middel.
Het jaarverslag geeft voorts een nadere weergave van de prestaties over 2015 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 2015 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
Jaarverslag 2015
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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

De helft van de Purmerenders doet minstens een keer per week aan sport, 39% sport zelden
of nooit. De sporters sporten vooral niet-georganiseerd (46%) of via lidmaatschap of
abonnement bij bijvoorbeeld een sportschool, tennis- of squashcentrum (39%). Een kwart
(27%) van de sporters is lid van een sportvereniging. Het merendeel van de sporters (87%)
sport vooral in Purmerend.
Van de zeven voorgelegde accommodaties is het zwembad het meest bezocht als actieve
deelnemer (19%), gevolgd door een sporthal (15%). De accommodaties bezoekt men
voornamelijk in Purmerend. De kwaliteit van de Purmerendse accommodaties krijgt een 6,5
of hoger. Het Leeghwaterbad krijgt met een 7,4 het hoogste cijfer. 16% van de panelleden
mist iets op het gebied van sport- en recreatie. Het meest genoemd is een buitenzwembad
en ligweide en openbare sportvoorzieningen.
92% van de panelleden heeft een zwemdiploma. 1% heeft geen zwemdiploma maar zou die
wel willen halen. 53% van de panelleden gaat wel eens naar het Leeghwaterbad. Ze gaan
dan vooral om recreatief te zwemmen (78%). 23% van de bezoekers komt om banen te
zwemmen.

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, de sociale wijkteams, het ‘Aanbiedersnetwerk Purmerend’ en de ontwikkeling van
de multifunctionele sportaccommodatie en de verplaatsing van het rugbycomplex. Het
bestuur van Spurd voert 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
in 2014 overleg plaatsgevonden en zijn intentieafspraken gemaakt om tot samenwerking te
1

Bron: Regionale omnibusenquête 2015, Gemeente Purmerend.
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komen. In 2015 heeft tussen Spurd en de portefeuillehouder van de gemeente Beemster een
vervolggesprek plaats gevonden. De gemeente Purmerend, als uitvoerder van het
gemeentelijk beleid in Beemster, is nu aan zet om uitvoering te geven aan de overdracht van
uitvoering van het sportbeleid aan Spurd.
Gemeente Waterland
Om inzicht te krijgen op de stand van zaken bij sportverenigingen is door het Mulier Instituut in
het najaar een lokale verenigingsmonitor uitgevoerd. Deze verenigingsmonitor is
samengesteld op basis van een landelijke vragenlijst waarmee een landelijk referentiecijfer
beschikbaar is waartegen de situatie van de Purmerendse sportverenigingen kan worden
afgezet. Tevens wordt de vitaliteit van de sportverenigingen gemeten. Mede vanwege
efficiency, regionale betrokkenheid en benchmark is met de gemeente Waterland en de
Waterlandse verenigingen samengewerkt door aansluiting bij de lokale verenigingsmonitor
Purmerend.
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. Met het bestuur van SG Waterland is een gesprek
gevoerd om in het kader van een meer optimaal vraaggericht aanbod op het gebied van
sport en bewegen voor de doelgroep mensen met een lichamelijke of chronische beperking
te streven naar samenwerking met Special Forces.
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 en het voorkomen van eenzaamheid.
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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
• Bevorderen bewegen (beweegtuinen) ouderen
• 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.
Gezonde sportkantines
In vervolg op de bijeenkomst over de Gezonde Sportkantine in 2014, is FC Purmerend in 2015
van start gegaan met het concept van de Gezonde Sportkantine. Zij hanteren inmiddels de
bronzen formule. In de verenigingsgesprekken is aandacht gevraagd in te zetten op
gezondere sportkantines met aanbod van verantwoorde producten om sporters bewuster tot
een gezonde leefstijl te leiden. Bij diverse sportverenigingen is sprake van bewustwording
maar het heeft niet geleid tot deelname aan het concept. Samenwerking met de JOGG
medewerker heeft plaatsgevonden.
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 –
mede mogelijk gemaakt door subsidie vanuit Sportimpuls – 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 heeft nadere uitvoering van de intentieovereenkomst plaats
gehad 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. Cliënten van Prinsenstichting zijn in en op de Purmerendse
sportaccommodaties ingezet en voeren additionele werkzaamheden uit op deze
accommodaties alsook het kantoor aan de Purmersteenweg. Bij de sportverenigingen zijn
eveneens ter verbetering van de dagbesteding cliënten ingezet. Voor het aanbod aan
activiteiten wordt steeds meer gebruik gemaakt van het Leeghwaterbad en
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
2015 zijn projecten uitgevoerd 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 is in 2015 een intentieovereenkomst ondertekend ter
bevordering van de leefbaarheid, het bewegen en een gezonde leefstijl van Purmerendse
ouderen.
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
Jaarverslag 2015
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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.).
Kinderopvang: SKOP en Sportify
Partner in de brede ontwikkeling waarin het kind centraal staat en samenwerking op het
terrein van zwemonderwijs en activiteiten tijdens buitenschoolse opvang. In de
samenwerking wordt gebruik gemaakt van de accommodaties en buurtsportcoaches van
Spurd.
Clup Welzijn
Partner in o.a. de samenwerking op het terrein van activiteiten en transfer van
(maatschappelijke) stages en werving en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.
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 (Veilig Sportklimaat,
Allergenenwet) de organisatie van sportactiviteiten en –evenementen, het delen van kennis
en verenigingsondersteuning.
Stichting 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 niet-aangeboren hersenletsel. In 2015 is geprobeerd om een groep cliënten middels de
aangepaste sport Boccia onder te brengen bij Jeu de Boulesvereniging Purmer Boules. Dit is
niet gelukt, de vereniging heeft al een groep sporters met een verstandelijke beperking
onder de leden en dat vergt al de maximale inzet van vrijwilligers.
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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+
Maatschappelijke stages
Aantal maatschappelijke stageplekken

JR 2014

B 2015

JR 2015

1.242
5.375
24.300
26.861

1.300
6.000
25.500
26.500

1.123
6.467
24.810
24.751

10.538

11.000

10.682

350

500

182

* Eén activiteit (zweminstuif minder validen, donderdag Leeghwaterbad) is komen te vervallen (vanaf
november 2014). Dit beïnvloedt mede het (veel) lagere getal van 1.180 in 2015 ten opzichte van het
jaar 2014 (1.684).

3.2.1

Jeugd / jongeren

Preventieve aanpak ontwikkelingsachterstanden 2-4 jarigen
Spurd werkt nauw samen met de gemeente Purmerend en lokale partners in de preventieve
aanpak van mogelijke ontwikkelingsachterstanden onder 2-4 jarigen. Het project wordt
uitgevoerd in het kader van de intensivering van preventieve activiteiten onder 0-4 jarigen in
de wijken Overwhere en Wheermolen. Spurd participeert tevens in het projectteam Kind
Centraal.
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, zoals de kinderopvang, basisscholen, voortgezet onderwijs, diëtisten, Centrum voor
Jeugd en Gezin, sportverenigingen, Clup Welzijn, sociaal wijkteam, wijkkerngroep, Intermaris,
Deen, PWN en Spurd, 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.
In 2015 stond het thema ‘Gratis Bewegen!’ centraal. Met dit thema laten de partners binnen
JOGG-Purmerend kinderen en hun ouders zien dat bewegen niet ingewikkeld of duur hoeft
te zijn. Er is onder andere gewerkt aan het vergroten van de bekendheid van (gratis)
speelplekken en beweegactiviteiten in de buurt, zoals het BuurtSportWerk, PurVak,
Buitenspeeldag en het Kinderparadijs. Ook werd op 4 juli 2015 op de nieuwe skatebaan in
het Leeghwaterpark voor en door jongeren het eerste Purmerendse Skate Event
georganiseerd en op 24 augustus 2015 het speciale schoolplein van basisschool ’t Prisma
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geopend. Dit plein is zo is ingericht dat leerlingen tijdens en buurtkinderen ná schooltijd
uitgedaagd worden met elkaar te spelen en te sporten. Naast het thema ‘Gratis Bewegen!’
was er blijvende aandacht voor het gezond(er) maken van het voedingsaanbod in schoolen sportkantines. De resultaten van drie jaar JOGG in Purmerend werden in september 2015
gepresenteerd in de vorm van een factsheet. In de JOGG-wijken Overwhere en Wheermolen
is in 2014 het aantal 4-, 5- en 10-jarigen met overgewicht gedaald ten opzichte van 2011. Het
aantal 2-jarigen met overgewicht is gelijk gebleven. Gezien de positieve resultaten heeft het
college van B&W besloten om de komende jaren JOGG-gemeente te blijven. De regie ligt
nu (volledig) bij Spurd en meer dan voorheen komt de focus te liggen op de doelgroep 12+.
De JOGG-methodiek wordt tevens uitgerold naar andere wijken, te beginnen met de
Purmer-Noord en Purmer-Zuid. In deze wijken werd op 24 november 2015 een
startbijeenkomst georganiseerd.
‘Lekker fit!’
Dit jaar is de basisschoolmethode ‘Lekker fit!’-waarbij kinderen bewust worden gemaakt van
een gezonde leefstijl- net als vorig schooljaar door zeven scholen afgenomen. In
voorgaande jaren werd elk jaar twee werkboekjes in twee verschillende periodes
uitgebracht. Dit schooljaar werden twee werkboekjes gelijktijdig aan de scholen
aangeboden, zodat de school meer vrijheid heeft in het gebruik van de methode. Op deze
manier kan een school bijvoorbeeld beide boekjes in een speciale Lekker Fit projectweek
gebruiken. De menukaart is ook dit jaar weer gebruikt door de diverse ‘Lekker fit!’ scholen. De
menukaart is uitgebreid met buitenspeelkisten, die gebruikt kunnen worden tijdens het
buitenspelen onder schooltijd. Ook dit jaar is gekeken of Spurd de scholen nog enthousiaster
kunnen krijgen om de jeugd bewust(er) te maken op het gebied van een gezonde leefstijl en
bewegen. Dit vindt plaats in overleg met de scholen en de buurtsportcoaches
(coördinerend). In de eerste helft van 2016 worden de eerste resultaten verwacht, zodat
hiermee in het schooljaar 2016-2017 gestart kan worden. Het project ‘Lekker Fit!’ maakt
onderdeel uit van de activiteiten die plaatsvinden onder de ‘paraplu’ van JOGG (voor wat
betreft de wijken Overwhere, Wheermolen, Purmer-Noord en Purmer-Zuid). In navolging van
vorig jaar heeft dit jaar één school het landelijke vignet de ‘gezonde school’ behaald. Eén
school heeft een aanvraag ingediend en een derde school is bezig met de aanvraag. De
verwachting is dat zij begin 2016 te horen krijgen of hun aanvraag is gehonoreerd.
Sportimpuls
In 2015 werd het opstarten van het project Special Forces in het kader van de Sportimpuls
afgerond. Daarnaast werden voorbereidingen getroffen om een structurele doorstart te
verwezenlijken. 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. Namens
Spurd nemen een verenigingsondersteuner, de medewerker aangepast sporten en de
manager sportstimulering deel aan het project. 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 2015 waren 77 deelnemers lid van zeven reguliere
sportverenigingen. Naast uitbreiding van partners als turnvereniging GymNet, judovereniging
Itaikan, hockeyclub MHCP en atletiekvereniging Nea Volharding, hebben ook diverse
activiteiten plaatsgevonden. Zo gaven diverse buurtsportcoaches -verspreid over het jaarclinics in het speciaal onderwijs en namen 168 leerlingen hieraan deel. Sporten die tijdens
clinics aan bod kwamen zijn : voetbal, judo, korfbal, turnen, volleybal, atletiek, hockey. In het
sportaanbod van de JeugdSportPas zijn ook de sporten judo en hockey en voetbal
opgenomen voor deze doelgroep. Door middel van een clinic voetbal aan het plaatselijke
PUEFA voetbaltoernooi werd de doelgroep gestimuleerd om de stap naar de sportverenging
te zetten. Ook de Zandvoort Circuit Run en de Manifestatie aangepast sporten op de
Koemarkt stonden op de agenda. Aan het laatste evenement deden 500 deelnemers mee
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en werd het door ± 1.000 bezoekers bezocht. In het kader van meer maatschappelijke
integratie en van maatschappelijk verantwoord ondernemen is het bakfietsproject
uitgebreid. In 2016 zal het accent liggen op uitbreiding van de clinics op alle scholen
Speciaal Onderwijs.
JeugdSportPas
In de tweede periode van het schooljaar 2014-2015 (januari-juli 2015) werd het (nieuwe)
digitaal pakket verder eigen gemaakt. Ondanks deze digitale verbetering was er voor het
eerst sinds jaren een kleine daling (± 10%) in het aantal inschrijvingen (1.123) ten opzichte van
2014 (1.242). De cursussen Sporten in de Wijk zijn inmiddels volledig opgenomen in de
JeugdSportPas. Van het totaal aantal deelnemers namen 225 kinderen deel aan Sporten in
de Wijk ten opzichte van 898 kinderen die kozen voor sporten op de locatie bij de
sportaanbieder. Het Sporten in de Wijk is ten opzichte van 2014 (271) afgenomen met ± 20%.
Het aantal cursussen is in 2015 gestegen, terwijl het sportaanbod nagenoeg gelijk is
gebleven. Dit betekent dat de sportaanbieders meer kennismakingscursussen hebben
aangeboden voor de kinderen. Een duidelijke verklaring voor de afname is niet voorhanden.
Nieuw in 2015 was de integratie van een aangepast sportaanbod. In het kader van
JeugdSportPas Special Forces is het aanbod uitgebreid met cursussen hockey, judo en
voetbal voor kinderen met een aan autisme verwante beperking. In 2016 wordt de
ontwikkeling JeugdSportPas Special Forces voortgezet.
Sport op brede scholen
In 2015 heeft Spurd in alle wijken in Purmerend een buurtsportcoach coördinerend, die met
alle basisscholen in de wijk contact heeft waar hij verantwoordelijk voor is. Deze
buurtsportcoach plant de clinics die in de basisscholen gegeven worden en waar mogelijk
sluit Spurd aan bij thema’s die binnen de school vorm gegeven worden. Zo werden naast de
sportdagen in de Purmer-Noord ook een sportdag voor een school in de Gors in
samenwerking met het Horizon College vorm gegeven. Het aantal bezoeken tijdens de
instuiven op zowel basisscholen De Kraal als De Weide is met 6.467 kinderen ten opzichte van
2014 (5.375 kinderen) toegenomen met ± 20%.
Sport op mbo scholen in Purmerend
Met zowel het Regio College als het Horizon College zijn de contacten in 2015
gecontinueerd. De uitbreiding van de samenwerking met het Horizon College kon door
personele wijzigingen op het Horizon College dit jaar niet verder worden uitgebreid. In 2016
wordt dit opnieuw opgepikt. Eerstejaars leerlingen van het Horizon College, afdeling Sport en
Bewegen zijn weer ingezet voor het mede organiseren van sportdagen voor de
basisscholen. De (eerstejaars) 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. Dit is gebeurd op scholen in de Purmer-Noord en de Gors. 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. In 2016 wordt
deze samenwerking voortgezet en zal een groep eerstejaars van het Regio College, afdeling
pedagogisch werk toegevoegd worden. Ook met het Regio College zijn de
samenwerkingsvormen gecontinueerd. De Buitenspeeldag werd geheel door het Regio
College vorm gegeven en vanuit Spurd begeleid. Helaas is de opleiding Outdoor &
Adventure van het Regio College gestopt en is daarmee ook de samenwerking komen te
vervallen. De leerlingen die deze opleiding volgden gaven voorheen mede vorm aan de
kinderfeestjes die door Spurd worden gegeven.
PurVak
Met een zelfde opzet als voorgaand jaar heeft de PurVak een geringe stijging (510) in de
deelnemersaantallen ondervonden. In 2014 waren er 24.300 bezoekers en in 2015 waren dat
er 24.810. Tijdens de ZomerPurVak was daar nog een grote daling (890), maar tijdens de
KerstPurVak was er een duidelijke toename (920). Het Leeghwaterbad heeft tijdens de
PurVak ook een gevarieerd activiteitenaanbod dat het aantal bezoekers ten opzichte van
Jaarverslag 2015

13

2014 opnieuw 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 2015 werd in samenwerking met
JOGG het thema ‘gratis bewegen’ gepromoot, mede aan de hand van een beweegquiz,
het (opnieuw) 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
Ten opzichte van het jaar 2014 is in 2015 het deelnemersaantal teruggelopen. In 2014 waren
er 26.861 bezoekers en in 2015 waren dat er 24.751. Dit is een daling van 8% of te wel 2.110
deelnemers. Een belangrijke factor hierin waren de slechte weersomstandigheden
gedurende het jaar. Het gevolg hiervan was dat in het voor- en naseizoen deze activiteit te
kampen had met veel afgelastingen, waardoor er vijftien activiteiten minder hebben
plaatsgevonden. Het aantal locaties is ten opzichte van 2014 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 ‘gratis bewegen’ gepromoot door
de aanwezigheid van de mascotte Druppie.
Sport en Spel in de Binnenstad
In opdracht van Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend (BOF) heeft Spurd voor zo’n
1.500 deelnemers een sport en spel evenement georganiseerd in de binnenstad van
Purmerend. Op zaterdag 26 september vond dit sport en spel evenement plaats op zes
verschillende locaties in de binnenstad van Purmerend. Op het Looiersplein was het thema
circus, op de Koemarkt waren verschillende dansoptredens op een podium, een enorme
hindernisbaan en Bossaball (volleybal op een luchtkussen). In het Willem Eggert was er de
mogelijkheid tot dammen en schaken en waren er dansmatten neergelegd waar de
deelnemers aan de hand van een groot scherm verschillende dansmoves konden
uitoefenen. Bij de Melkwegbrug lag de eyecatcher van het evenement de Blobjump in het
water. Op de Kaasmarkt werden verschillende rope-skipping demonstraties gegeven en was
er een klimluchtkussen. Verder werd -in het kader van gezond eten- er fruit uitgedeeld. Op
het Slotplein waren de Oud Hollandse spelen neergezet, een paar aquarollers lagen in het
water, wasmachineschieten en kon worden gekegeld. Daarnaast konden de kinderen een
stempelkaart invullen, met als beloning een bidon die kon worden gevuld met water uit het
watertappunt op de Koemarkt. De rollatorloop zorgde ervoor dat ook de oudere doelgroep
een rondje door de binnenstad kon maken. Uiteindelijk was het een zeer geslaagde dag
mede dankzij de samenwerking met het Horizon College, afdeling Sport en bewegen
waardoor twintig studenten mee hebben geholpen. De tevredenheid vanuit de organisatie is
mede gebleken, omdat zij graag het evenement willen herhalen in 2016.
Koningssportdag
Na drie jaar Koningsspelen is deze activiteit inmiddels een vast onderdeel op de
schoolagenda. Ook in 2015 heeft het ministerie van OCW, de Johan Cruyff Foundation en de
Richard Krajicek Foundation wederom besloten dit evenement te ondersteunen voor alle
basisscholen in Nederland. De bekendheid van het evenement heeft er bij Spurd toe geleid
dat meer leerlingen dan ooit zich aangemeld hebben voor de Koningssportdag in het
Leeghwaterpark. 3700 leerlingen van twaalf scholen hebben de dag van hun leven gehad
tijdens de door Spurd georganiseerde Koningssportdag. Met prachtig weer en een
keuzeprogramma van zes verschillende onderdelen, uitgevoerd door de buurtsportcoaches,
was er voor elk wat wils. Naast Spurd deden kinderboerderij De Ridder en speeltuin De
Speelkraam wederom mee aan deze dag. Ook werd Spurd tijdens de Koningssportdag
ondersteund door 60 stagiairs van het Horizon College. De Koningssportdag is gefilmd ter
promotie van de activiteiten van Spurd. Spurd dekt de kosten van deze dag uit het positieve
financiële resultaat van de algemene activiteiten (zijnde niet gesubsidieerde activiteiten
zoals kinderfeestjes, Sport en Spel in de Binnenstad (BOF) e.d.) en door onttrekking uit de
voorziening combinatiefuncties/buurtsportcoaches voor de gemaakte personeelskosten.
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Door het succes en de positieve reacties vanuit de scholen gaat Spurd in 2016 de
Koningssportdag opnieuw organiseren.
Buitenspeeldag
In 2015 vond de Buitenspeeldag -net als andere jaren- plaats op de Koemarkt. Ongeveer 600
kinderen met 400 ouders waren op deze dag aanwezig. Purmerend en omgeving weet de
Buitenspeeldag goed te vinden. Het aantal deelnemende kinderen is nog steeds groeiende
(in 2014 waren 530 kinderen en 300 ouders aanwezig). Ook dit jaar waren er weer veel
kinderopvangorganisaties op de activiteit aanwezig. Het thema in 2015 was Cartoons.
Leerlingen van het Regio College, afdeling pedagogisch werk hebben de Buitenspeeldag
weer mede vorm gegeven. Deze samenwerking wordt geconsolideerd in 2016. 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/ stimuleren bewegen onder sedentaire 50+ers
In september 2015 is doorgegaan op de ingeslagen weg om de niet-actieve 50+er via het
concept “Vitaal in de Wijk” aan te moedigen kennis te komen nemen van de
beweegmogelijkheden in hun wijk. Dit keer heette de dag Festival Vitaal en waren de
Purmer-Noord en Purmer-Zuid aan de beurt. Ook werd gekozen voor een intensievere
samenwerking met sportverenigingen, fysiotherapeuten, de Zorgcirkel en Evean. Mede
hierdoor kon een programma met demolessen worden aangeboden en kon informatie
vergaard worden bij de informatie stands. Ongeveer 40 mensen gaven zich op voor
verschillende tests, 30 mensen deden mee aan de demo’s en totaal waren er 60 bezoekers
aan het Festival Vitaal. Voor 2016 zal nog meer gekeken worden naar mogelijkheden tot
samenwerking en gebruik maken van elkaars netwerken om meer publiciteit te genereren.
Tevens is dit jaar gekozen om zo min mogelijk gebruik te maken voor leeftijdsindicatieve titels.
Zo is het ‘50+ Beweegprogramma’ veranderd in ‘Beweegaanbod Vitaliteit’, omdat uit
onderzoek gebleken is dat de doelgroep dit prettiger vindt.
Beweegaanbod Vitaliteit
Al in het eerste kwartaal van 2015 ontstond een wachtlijst voor de twee (groot)ouderpeutergym lessen. Spurd heeft een nieuwe docente bereid gevonden een derde les te
starten. Ook deze derde groep raakte tegen het eind van het seizoen op volle kracht. Door
mond-tot-mond reclame en pr-activiteiten tijdens en na de zomerstop zaten deze lessen
binnen twee maanden vol. Het bestaande aantal uren voor de 50+ers bleef gehandhaafd.
Het in stand houden van de avonduren vergt aandacht, zeker omdat de groep 60+ ers
langer door blijft werken en behoefte heeft aan sport in de avond. Ook de beschikbaarheid
in de gymzalen tijdens de meest gewilde uren in de avond nemen af. Het aantal uren dat
Spurd de doelgroep heeft geboden is met 140 uur gestegen ten opzichte van 2014. Als Spurd
in 2016 zich meer richt op de 65+ ers die overdag willen bewegen en voldoende begeleiding
kan worden aangetrokken behoort een uitbreiding van het aantal activiteiten in 2016 tot de
mogelijkheden.
Samenwerking
Spurd was in augustus 2015 als sportaanbieder te gast op de open dag van wijkplein Where.
Spurd heeft hier voor de 50+ doelgroep een informatiestand en een demoles Fifty Fit,
Badminton en (groot)ouderpeutergym verzorgd. In 2015 is de samenwerking opgezocht met
Evean. Onder andere is onderzocht of we van elkaars docenten gebruik zouden kunnen
maken en is afgesproken om elkaar bij geschikte activiteiten te benaderen. In hun cursusgids
2015-2016, die wijd verspreid wordt over de relevante doelgroep is een advertentie van
Spurd geplaatst.
Bij het eerder genoemde Festival Vitaal is meer samengewerkt met andere partijen dan
ervoor en dit is merkbaar aan het ‘terugvragen’ op activiteiten die zij weer bieden. Daar er
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nog winst valt te behalen voor alle partijen kiest Spurd er dan ook voor dit in 2016 voort te
zetten. Spurd is eind december ook een samenwerking aangegaan met Cultuurhuis
Wherelant en Evean. Cultuurhuis Wherelant is trekker van het project “Kunstgenoten in
Beweging” dat zich richt op de (actievere) 65+ er en het project bevindt zich momenteel
nog in de aanloopperiode.
3.2.3

Sportstimulering mensen met een beperking

Grenzeloos sporten
Grenzeloos Sporten is in 2015 op bijna alle basisscholen (groep 7 en 8) actief geweest. In het
voortgezet onderwijs (Jan van Egmond Lyceum) nam een aantal groepen leerlingen uit de
onderbouw deel. In totaal namen 1647 leerlingen deel aan deze activiteit, waarvan 807
leerlingen uit het primair onderwijs, 720 leerlingen uit het voortgezet onderwijs en 120
leerlingen uit het mbo onderwijs (Horizon College). Het totaal is met 261 leerlingen lager dan
het aantal leerlingen dat deelnam in het jaar 2014 (1808). De oorzaak hiervan is enerzijds het
fluctueren van het aantal leerlingen in de bovenbouw. 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 basisscholen De Kawama en de Oeboentoe financieel ondersteund.
JeugdSportPas Special Forces
Nieuw in 2015 was de integratie van een aangepast sportaanbod. In het kader van
JeugdSportPas Special Forces is het aanbod uitgebreid met cursussen hockey, judo en
voetbal voor kinderen met een aan autisme verwante beperking. Wat betreft judo was dit
zeer succesvol: van de zeven aangemelde kinderen zijn zes kinderen daadwerkelijk lid
geworden van judovereniging Itaikan. De aanmeldingen voor hockey verlopen stroef. Als
een enkel kind aanmeldt, wordt een passende oplossing binnen bestaande groepjes
gezocht. In 2016 wordt de ontwikkeling JeugdSportPas Special Forces doorgezet en waar
mogelijk uitgebreid met andere, nieuwe sporten.
Manifestatie Aangepast Sporten
In samenwerking met de organisatoren van de Marktstadrun waren weer demonstraties en
informatiekramen op de Koemarkt. Het aantal bezoekers groeit elk jaar, naar schatting zo’n
1.000 en waren er ongeveer 500 deelnemers. Ook het aantal demonstraties door
aangepaste sportaanbieders groeit mee. Naast een duikdemonstratie in een mobiel
zwembad waren er demonstraties: voetbal, rolstoeltennis, rolstoelhandbal, rolstoelbasketbal,
judo, streetsafe, bootcamp/highlandgames, boccia. September 2016, tijdens de Maand van
het Aangepast Sporten is de volgende Manifestatie.
Inspiratiedag aangepast sporten
Voor de eerste keer heeft in Noord Holland Noord (boven het Noordzeekanaal) een
Inspiratiedag Aangepast Sporten plaats gevonden. Organisatie was in handen van
Sportservice Noord- Holland en Spurd. Diverse sprekers en workshops hebben bijgedragen
aan het informeren van professionals en vrijwilligers in het kader van stimulering, coördinatie
en ondersteuning van het Aangepast Sporten. Voornemen is om in 2017 weer een
Inspiratiedag te organiseren en deze uit te breiden met meer regio’s in Noord-Holland.
Wegwijzer Aangepast Sporten
Deze wegwijzer werd geactualiseerd en juni 2015 verscheen de definitieve versie. De
Wegwijzer is zowel digitaal op de website, als fysieke naar instanties waar de doelgroep zich
bevindt, verspreid.
Rollatorloop
Voor de tweede keer heeft Spurd in de Binnenstad een rollatorloop georganiseerd voor
ouderen die met een rolstoel of rollator mobiel zijn. Vooral de samenwerking tussen Spurd, De
Tien Gemeenten en de Rusthoeve (zorglocatie voor ouderen dicht bij de Koemarkt) zorgde

Jaarverslag 2015

16

voor veel deelnemers. Ruim 35 ouderen met een begeleider volgden, na een muzikale
warming-up, de uitgezette route en ontvingen alle deelnemers bij de finish een medaille.
Workshop reuma lesgevers aangepast zwemmen.
Lesgevers in het Leeghwaterbad die met de doelgroep reumatische aandoeningen van
doen heeft zijn bijgeschoold in het kader van ‘hoe om te gaan met deze beperking in relatie
tot bewegen’.
Aanbiedersnetwerk
Na de opheffing van de stuurgroep in 2014 komen de leden van de werkgroep twee jaarlijks
bij één om praktische zaken en gezamenlijke projecten voor de doelgroep op elkaar af te
stemmen. Met name de doelgroepen LVG (lichtverstandelijke beperking) en ASS
(autismeverwant) krijgen kregen de nodige aandacht. Deze groep mensen valt vaak tussen
wal en schip en weten de weg naar regulier sportaanbod lastig te vinden. Naar aanleiding
van diverse signalen die Spurd bereikt hebben in de loop van 2015, zal vanaf maart 2016 een
sportproject gestart om gericht deze doelgroep te stimuleren om te gaan sporten. Er komt
specifiek aanbod streetdance en bootcamp. Diverse partners van Spurd zoals het
jongerenloket, WMO, React en Clup Welzijn worden actief benaderd hun doelgroep naar
deze activiteiten te begeleiden.
Provinciaal overleg
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 werd
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. Er is
in 2015 helaas geen concrete vraag bij Spurd geweest.
Convenant autisme
Spurd heeft in 2015 stappen gezet om aan te sluiten bij het convenant autisme
Zaanstreek/Waterland. Het belangrijkste doel van het Convenant Autisme is dat mensen met
autisme niet tussen wal en schip vallen. Alle deelnemers die te maken hebben met mensen
met autisme spectrum stoornis kennen elkaar, delen hun kennis met elkaar, verwijzen aan
elkaar door en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor ketenzorg.
Netwerkbijeenkomst zorgtherapeuten
Life Chiropractisch Gezondheidscentrum Purmerend organiseert jaarlijks een netwerkoverleg
voor zorgverleners uit diverse disciplines. Namens Spurd sluit de medewerker Aangepast
Sporten aan om de zorgverleners te stimuleren om hun doelgroep door te verwijzen naar een
passende sportactiviteit.
3.2.4

Overige activiteiten

De stijgende deelname aan sportieve kinderfeestjes heeft zich ook in het afgelopen jaar
voortgezet. Dit jaar mogen we terugkijken op een stijging van 21% (van 70 in 2014 naar 85
kinderfeestjes in 2015). 803 kinderen – een stijging van bijna 20% (in 2014 waren het 671
kinderen) hebben genoten van de sportieve feestjes. Het zwembadfeestje blijft net als de
afgelopen jaren het meest gekozen thema. In opkomst is het nieuwe thema freerunning. Er is
veel vraag naar deze spectaculaire manier van bewegen waarbij met coole sprongen van A
naar B wordt verplaatst en verschillende obstakels worden getrotseerd. Met dit thema spelen
we in op de trend van het moment. Voor het jaar 2016 gaat een stagiair van de Hogeschool
van Amsterdam van de opleiding Commerciële Economie de vraag ‘hoe Spurd ervoor kan
zorgen dat de sportieve kinderfeestjes in het jaar 2016 meer worden afgenomen dan 2015?’
onderzoeken. In 2015 zijn er weer betaalde activiteiten weggezet voor Stichting
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Kinderopvang Purmerend. Zowel thema activiteiten als clinics. Ook Sportify Kids heeft in 2015
clinics bij Spurd afgenomen. In het Voortgezet onderwijs is Spurd -naast Gerrit Rietveld en Da
Vinci College, ook ingehuurd door Antoni Gaudi en Nelson Mandela. De buurtsportcoaches
van Spurd geven clinics op bijna de hele VMBO campus. Voor twee winkelcentra in
Purmerend is Spurd ingehuurd om sportieve activiteiten te organiseren (Nationale Sportweek
op het winkelcentrum Meerland en o.a. verenigingsactiviteiten en Sinterklaasspelletjes op
winkelcentrum Weidevenne). Het doel voor 2016 is om meer betaalde activiteiten weg te
zetten voor het Voortgezet Onderwijs, Stichting Kinderopvang Purmerend, Sportify kids en de
winkelcentra. Met al 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 Koningssportdag en de Buitenspeeldag, toch (in 2016)
te realiseren.
3.2.5

Maatschappelijke Stages (MaS)

Gedurende de eerste helft van het kalenderjaar 2015 (laatste helft van het schooljaar
2014/2015) heeft Spurd de PSG 152 stageplaatsen kunnen bieden. Over het gehele jaar 2015
waren dat 182 stageplaatsen. Helaas merkte Spurd dat deze steeds minder goed werden
ingevuld en hebben diverse overleggen met de PSG plaatsgevonden om te achterhalen
wat hiervoor de reden was. Het blijkt dat steeds meer leerlingen gebruik maken van eigen
netwerken, maar ook projecten in het kader van Burgerschap gebruiken om hun stages in te
vervullen. Om deze reden is in de tweede helft van het kalenderjaar geen acquisitie meer
gepleegd om nieuwe stageplaatsen te zoeken. Met name de voetbalverenigingen maakten
in het verleden goed gebruik van deze mogelijkheid. Dit is een aandachtspunt als het gaat
om het ondersteunen van het vrijwilligerswerk bij de Purmerendse verenigingen. In 2016 zal
nader worden bekeken hoe Spurd een bijdrage in de maatschappelijke stage aan de PSG
kan blijven bieden.
3.2.6

Buurtsportcoaches

Alle wijken in Purmerend zijn sinds 2014 voorzien van een buurtsportcoach. Deze
buurtsportcoach onderhoudt de contacten met alle basisscholen in de wijk (inclusief het
speciaal onderwijs). De buurtsportcoach stimuleert het bewegen in het algemeen en de
activiteiten van Spurd en de verenigingen in het bijzonder. Daarnaast coördineert de
buurtsportcoach de clinics die gedurende het hele schooljaar op alle basisscholen worden
gegeven door de uitvoerend buurtsportcoaches (verbonden aan een tak van sport van een
sportvereniging). De uitvoerend buurtsportcoaches en coördinerend buurtsportcoach zijn
direct betrokken bij het Sporten in de Wijk, als onderdeel van de JeugdSportPas. 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 en de Gors betrokken bij de coördinatie
van de sportdagen.
De contacten met de deelnemende verenigingen en eventuele aspirant verenigingen
worden onderhouden door team Sportsupport. Sportsupport volgt, evalueert en past
eventueel ook het takenpakket aan (in overleg met de bestuurlijke vertegenwoordigers van
de desbetreffende vereniging en de buurtsportcoach) dat de uitvoerend buurtsportcoach
voor de vereniging uitvoert. De sporten die door de verschillende uitvoerend
buurtsportcoaches worden uitgevoerd zijn: korfbal, volleybal, voetbal, rugby, turnen, hockey,
tennis en atletiek. Voor tennis is het afgelopen jaar de samenwerking gezocht met
Tenniscentrum De Kloek. De buurtsportcoach geeft clinics tijdens de schooltijden, cursussen
na schooltijd en ze zijn 80 uur op jaarbasis voor hun tak van sport actief binnen de
sportvereniging.
Sinds het najaar van 2015 zijn de coördinerend buurtsportcoaches ook meer betrokken bij de
sociale wijkteams om -samen met partners- te bekijken wat de beweegbehoefte (vraag) is in
de wijk. Zo kwam bijvoorbeeld uit de Purmer Noord de vraag van jongeren of er iets met
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freerunning gedaan kon worden. Als antwoord daarop zijn tijdens de buurtsportwerkactiviteiten clinics freerunning aangeboden. De ontwikkeling, dat de buurtsportcoaches in
de wijk door meerdere doelgroepen voor diverse beweegactiviteiten benaderd worden, zal
zich in 2016 verder uitbreiden.
Spurd heeft in 2015 de samenwerking met het Da Vinci College gecontinueerd in het kader
van de inzet van de uitvoerend buurtsportcoaches volleybal, rugby en judo. De
buurtsportcoaches geven structurele lessen tijdens het DIMI (dinsdagmiddag) aanbod en
bieden tevens een verdiepend gedeelte op school. Het is nadrukkelijk de bedoeling
leerlingen in schooltijd kennis te laten maken met de drie takken van sport. Daarna kunnen zij
zich opgeven voor een verdiepend gedeelte in verenigingsverband. Daarnaast worden
meerdere uitvoerend buurtsportcoaches ingezet voor het geven van sportspecifieke clinics
aan de sportklassen van alle vmbo scholen in Purmerend (uitgezonderd Bladergroen)
namelijk hockey, rugby, korfbal, volleybal en judo. Hiermee is het aantal clinics ten opzichte
van 2014 toegenomen. De beoogde inzet van deze buurtsportcoaches is van structurele
aard.
Het vak lichamelijke opvoeding werd in 2015 door vijf buurtsportcoaches in dienst bij Spurd
gegeven. Een afname in personen, echter -ondanks de afname van het aantal leerlingen in
het basisonderwijs- een kleine toename in het aantal uren (acht uur). De verwachting is dat
het aantal uren lichamelijke opvoeding dat bij Spurd afgenomen wordt ongeveer gelijk blijft.
Op basis van ervaringen en nieuwe inzichten/ontwikkelingen is de inzet van alle
buurtsportcoaches met hun taken en rollen geëvalueerd. Aan de hand van deze evaluatie
met de bijbehorende conclusies en voorstellen is medio augustus 2015 een plan
gepresenteerd waarin de nieuwe organisatiestructuur van het team Sportstimulering duidelijk
werd. Het doel van de nieuwe organisatiestructuur heeft als doel efficiënter en effectiever te
kunnen werken en inspelen op de ontwikkelingen op het gebied van sport, bewegen en een
gezonde leefstijl. De implementatie hiervan zal in 2016 plaatsvinden.
Naast de hiervoor genoemde inzet van de diverse buurtsportcoaches zijn de resterende
formatieplaatsen ingevuld door buurtsportcoaches ten behoeve voor de activiteiten van het
BuurtSportWerk, PurVak, het organiseren van de diverse evenementen (zoals de
Koningssportdag, 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
3.3.1

JR 2014
B 2015
JR 2015
4.689
4.400
4.690
3.857
4.000
3.894
32
31
32
30
29
31
5

6

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:

Sinds 1 juni 2015, fysiek aan de Purmersteenweg 13d één centraal info- & servicepunt:
de Spurddesk.

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

Digitaal: www.spurd.nl en info@spurd.nl.
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5

3.3.2

Uitvoering sportsubsidiëring

Het totaal aantal leden bij de sportverenigingen, die jeugdsubsidie hebben ontvangen, is in
2015 gestegen, namelijk met 38 leden ten opzichte van 2014. Het aantal jeugdleden is
gestegen met 1 lid, terwijl bij de senioren een groei van 37 leden te zien is. In 2015 is het
aantal sportverenigingen dat jeugdsubsidie aanvraagt gelijk gebleven.
Bij de open activiteiten zijn 5 aanvragen gehonoreerd. In 2015 hebben 6 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

Sportverenigingen onder druk
Sportverenigingen beleven lastige tijden. Net als in voorgaande jaren blijft het een uitdaging
voldoende gekwalificeerd kader en vrijwilligers te behouden. De financiële positie van de
sportverenigingen is in zijn algemeenheid ten opzichte van een jaar eerder nagenoeg gelijk
gebleven, terwijl in Purmerend een aantal verenigingen het moeilijk heeft de huishouding
sluitend te krijgen. Sportverenigingen blijven in financieel opzicht draaiende door contributies
steeds verder te verhogen. Sporten bij verenigingen wordt hierdoor steeds duurder. Een
ontwikkeling die verder speelt is dat de deelname aan ongeorganiseerde sport stijgt.
Sportverenigingen en –bonden zullen op de ontwikkelingen in dienen te spelen door andere
vormen van lidmaatschappen aan te bieden, in de vorm van diversiteitbeleid. De groeiende
behoefte aan informele sportbeoefening op dagen en tijden dat het de sporter uitkomt een
plek te bieden, voor de relevante doelgroepen concretiseren.
Het invullen van vacatures op belangrijke functies is bij een aantal verenigingen eveneens
een moeilijke aangelegenheid. De toename van een afnemende bereidheid tot het doen
van structurele vrijwilligerstaken blijft een zorg. De interventie van buurtsportcoaches en het
naschools aanbod draagt bij om de jeugd bij de sportvereniging aan het sporten te houden.
Samenwerking met bijvoorbeeld de Prinsenstichting en andere maatschappelijke instellingen
om vrijwilligerstaken en activiteiten uit te laten voeren blijft belangrijk. Om op vitale wijze te
blijven functioneren wordt in de verenigingsgesprekken de gevolgen van de geconstateerde
ontwikkelingen besproken. Vraaggericht worden de sportverenigingen ondersteund en
uitgedaagd, teneinde hen de gelegenheid te bieden een goede koers naar de toekomst uit
te zetten. Op verzoek van de sportverenigingen zijn diverse workshops georganiseerd.
Advies op maat
Met tafeltennisverenigingen TSO en het Nootwheer, handbalvereniging Vido en
turnvereniging Gymnet heeft Spurd meerdere gesprekken gevoerd. Onderwerp van gesprek
was de organisatiestructuur en/of de financiële positie van de vereniging. Daarnaast is
onderzoek verricht naar de (on)mogelijkheden op het gebied van samenwerking.
Algemeen verenigingsadvies
De sportverenigingen zijn in 2015 bezocht voor het jaarlijks verenigingsgesprek. Vragen van
de verenigingen over het sportbeleid van Purmerend zijn beantwoord en advies werd
gegeven m.b.t. verenigingsbeleid, vrijwilligersbeleid, sponsorbeleid, sociale media, wet- en
regelgeving rondom de Drank- en Horecawet en het convenant, VOG, de allergenenwet,
financiën, de Gezonde Sportkantine en duurzaamheid.
Scholing/Workshops
De samenwerking met het Vrijwilligerspunt voor scholing van vrijwilligers aangeboden door
de Vrijwilligersacademie is gecontinueerd. Naar aanleiding van de vraag naar scholing
onder de sportverenigingen, is sportspecifieke scholing ontwikkeld, vormgegeven en
uitgevoerd. Besturen met een visie is onder drie verenigingen weggezet, aan de workshops
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Ledenwerving en -behoud is door 5 verenigingen deelgenomen. Er zijn 4 AED trainingen en 2
EHBSO opleidingen georganiseerd.
Uitbesteding van taken
Spurd is in 2015 betrokken geweest bij het project Actief in de wijk van Bureau Werk van de
gemeente Purmerend voor de bemiddeling van vrijwilligers in de sportvereniging(en). Er zijn
meerdere gesprekken gevoerd met Bureau Werk.
VrijwilligersPunt
Spurd heeft deelgenomen aan de stuurgroep van het Vrijwilligerspunt. De frequentie voor
overleg is in principe twee keer per jaar. Daarnaast heeft contact plaatsgevonden met het
vrijwilligerspunt (CLUP) om in overleg te bezien waar men elkaar aan kan vullen als het gaat
om de gezamenlijke missie: meer vrijwilligers in Purmerend. Er is samengewerkt voor werving
en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers (Vrijwilligersacademie).
Duurzaamheid - Energiescan
De Ecotaksregeling voor sportverenigingen is door het Ministerie van VWS afgeschaft. Per 1
januari 2016 komt er een nieuwe regeling voor in de plaats: de subsidieregeling
energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties. Het belangrijkste doel van de
nieuwe regeling is het stimuleren van duurzaam energiebeleid bij de sportverenigingen en
het energieverbruik en de uitstoot van CO2 in Nederland terug te dringen. In 2015 is inhoud
en vorm gegeven aan de totstandkoming van een energiescan voor sportverenigingen
(Taekwondocenter Purmerend en judovereniging sv Kodokan) om duurzaamheid te
bevorderen.
Drank- en horecawet
In overleg met Brijder is eenmalig een IVA instructie georganiseerd voor de
sportverenigingen. Daarnaast is tijd geïnvesteerd in het opstellen en afstemmen van de
verlenging van het convenant Verantwoord alcoholgebruik in sportkantines. Helaas heeft
deze verlenging, door tegenvallende “mystery guest” onderzoeksresultaten, nog niet
plaatsgevonden. De communicatie en afstemming met de sportverenigingen is verzorgd.
Lidmaatschapsincasso
De samenwerking met het Nationaal Incassobureau (NIB) is gecontinueerd.
Sportverenigingen kunnen hun voordeel doen als het gaat om lidmaatschapsincasso. Zwemen waterpolovereniging WZ&PC en handbalvereniging VIDO zijn in contact gebracht met de
vertegenwoordiger van het NIB.
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.
NK Baan Inlineskate
De IJs- en Inlineskateclub heeft in samenwerking met de KNSB, de gemeente Purmerend en
Spurd op de skeelerpiste het NK Baan 2015 voor Inlineskate georganiseerd. Een nationaal
evenement met landelijke uitstraling, waarbij Purmerend op de kaart is gezet. Helaas moest
de organisatie vanwege weersomstandigheden besluiten om de 3e dag af te lassen.
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3.4

Exploitatie sportaccommodaties

Indicatoren

JR 2014

B 2015

JR 2015

Uren verhuur derden sporthallen

3.374

3.700

3.322

Uren verhuur derden sportzalen

5.913

5.950

6.041

11.519

11.500

11.404

Uren verhuur derden gymlokalen

Sportaccommodatienota
De sportaccommodatienota die in 2014 is aangeboden aan de wethouder Sport is in de
commissie Samenleving van 3 september 2015 besproken en is door het college vooralsnog
neutraal aan de raad voorgelegd. Aangegeven is dat na discussie over de mid-term-review
het college een standpunt zal bepalen. Voorstellen tot besluitvorming zullen worden gedaan
in de kadernota 2017. Vooruitlopend hierop zijn bij de begrotingsbehandeling 2015
investeringen uitgetrokken voor het vervangen van de natuurgrasvelden door
kunstgrasvelden bij vpv Purmersteijn en vv De Wherevogels. Deze projecten zijn in 2015
uitgevoerd. Zie hiervoor het projectenoverzicht.
3.4.1

Binnensportaccommodaties

Benutting
In de huidige situatie zijn er voldoende binnensportaccommodaties voor het primair
onderwijs. Vanuit het voortgezet onderwijsgebruik is er een capaciteitstekort voor de PSG.
Met de bouw van de Multifunctionele Sportaccommodatie wordt dit tekort aan capaciteit
opgelost. De huidige bezetting van het onderwijsgebruik is in de meeste
binnensportaccommodaties goed tot zeer goed, mede door gebruik van het MBO onderwijs
en het Clusius College. Ook ten aanzien van het verenigings- en overige gebruik hebben de
gemeentelijke sporthallen, sportzalen en dubbele gymlokalen een goede tot zeer goede
benutting.
Ingebruikgeving sportaccommodaties
De ingebruikgeving van de sportaccommodaties kent een zeer geringe dalende
ontwikkeling. In 2015 is de bezettingsgraad marginaal gedaald, ondanks een actief
verkoopbeleid. De sportverenigingen hebben wat minder gebruik gemaakt, als gevolg van
kostenbeheersing, Het particuliere gebruik is op niveau gebleven. De
binnensportaccommodaties kennen desondanks een hoge bezettingsgraad voor wat betreft
het sportgebruik. In de sportaccommodatienota die in 2014 is afgerond, is gedetailleerd
ingegaan op de toekomstige behoefte.
Onderwijsgebruik
Het afnemende aantal uren gymnastiek voor het basisonderwijs is in 2015 doorgezet en 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 door het VO (PSG), Clusius en MBO is in 2015
wederom toegenomen.
Gymlokaal Slenkstraat / Geulenstraat
In 2010 heeft de gemeente aangekondigd het beheer en de exploitatie van gymlokaal
Slenkstraat aan Spurd te willen overdragen. In augustus 2012 is bij de oplevering
geconstateerd dat een aantal elementaire zaken moeten worden opgelost, ondermeer
technische mankementen, scheiden van installaties, het samenstellen van een M.O.P., dit is
door de gemeente bevestigd. Binnen de gemeentelijke begroting zijn financiële middelen
beschikbaar om de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. De uitvoeringsplanning is
nog niet bekend, maar de verwachting is dat in 2016 de werkzaamheden worden
aangepakt. De huurovereenkomst is niet ondertekend; doch na het uitvoeren van de
werkzaamheden en de zogenaamde nulmeting moet ondertekening worden geregeld.
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Spurd handelt als zijnde dat het gymlokaal in beheer en exploitatie is genomen en onderdeel
uitmaakt van de exploitatie.
Gymlokaal Loirestraat (brede school de Weide)
Net als bij de andere gymlokalen voert Spurd sinds 2015 het beheer en de exploitatie van dit
gymlokaal uit. Tot het ontbinden van de Stichting Brede School de Weide is door het
stichtingsbestuur besloten, de definitieve ontbinding en vereffening geschiedt in 2016.
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.
Stichting Brede School de Kraal – ontbinding
Spurd participeert sinds de oprichting in 2005 in stichting Brede School de Kraal. Samen met
OPSO, CPOW en SKOP is de Stichting gevormd. Al een aantal jaren zijn gesprekken gevoerd
met de gemeente over het functioneren van de Stichting met al haar activiteiten. Dit heeft
niet geleid tot een tot tevredenheid stemmende oplossing die voldoende vertrouwen voor
de toekomst in zich heeft. Door het bestuur van Stichting Brede School de Kraal is de met de
gemeente bestaande oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst, inclusief het
onderliggende beheerplan, betreffende de Brede School de Kraal en de piekgebouwen
opgezegd. De partners zullen buiten de stichting om hun activiteiten en samenwerking
voortzetten en hierover nadere afspraken maken, omdat wel degelijk belang wordt gehecht
aan de inhoudelijke samenwerking.
Vanaf het begin regelt Spurd het medegebruik voor de sportzaal en het dubbel speellokaal.
Vanwege het ontbinden van de stichting zal net als bij de andere sportaccommodaties voor
de sportzaal met de gemeente een huurovereenkomst worden aangegaan, en handelt
Spurd per 1 januari 2016 als beheerder en exploitant van de sportzaal. Teneinde het dubbele
speellokaal beschikbaar te houden voor het medegebruik, regelt Spurd het derdengebruik
en maakt met de onderwijspartners afspraken over de inkomsten.
Andere aanbieders in gemeentelijke panden en openbare ruimte
De gemeente Purmerend verleent medewerking aan partijen om meer te bewegen/sporten.
Het bewegen stimuleren is een goede zaak. Op het gebied van dansen, vechtsport,
bootcamp is medewerking gegeven zich te kunnen vestigen in vrijkomende panden c.q.
gebruik te maken van het openbaar gebied. Het sportaanbod vindt plaats in ruimtes die niet
aan de eisen voldoen en wordt soms gegeven door niet gekwalificeerd kader, hetgeen het
imago van de sport negatief beïnvloed. Daarenboven negatieve invloed op het ledental
van de sportverenigingen en de bestaande commerciële aanbieders. Het heeft eveneens
consequenties voor de exploitatie van overdekte sportaccommodaties door Spurd.
Multifunctionele sporthal
In 2015 heeft de selectie van de bouwer plaatsgevonden. Vaessen is de geselecteerde partij
en heeft in 2015 de voorbereidingen van de bouw gestart. Hiermede zijn zij bezig geweest
om de laatste hand aan het ontwerp te leggen. De verwachting is dat de eerste paal van
de sporthal in oktober 2016 wordt geslagen.
3.4.2

Buitensportaccommodaties

Benutting
Er bestaan incidentele knelpunten, met name bij het voetbal en de hockey, maar in
algemene zin is het aantal velden en kleedkamers toereikend. De beide korfbalverenigingen,
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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.
Multifunctioneel gebruik buitensportaccommodaties
Het multifunctioneel gebruik maken van de sportverenigingopstallen voor en door
maatschappelijke activiteiten is op beperkte schaal gebeurd. De
buitensportaccommodaties worden voor maatschappelijke activiteiten, naast het
verenigingsgebruik, met enige regelmaat gebruikt. Het nadrukkelijke streven is om de
bredere inzetbare kunstgrasvelden structureel onder toezicht open te stellen. Met de
sportverenigingen is hierover regelmatig van gedachten gewisseld. Echter, om voor het
toezicht voldoende menskracht beschikbaar te krijgen, vormt vooralsnog een obstakel.
Kleedkamertekort VPV Purmersteijn
Ten aanzien van het voetbal is er bij vpv Purmersteijn sprake van behoefte aan extra
kleedkamers.
Gebruik sportaccommodatie FC Purmerend - SKOP
FC Purmerend en Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP) hebben afspraken gemaakt
over het gebruik van verenigingsopstal en de sportvelden.
Hockey
Ten aanzien van de hockey is sprake van een tekort aan 1 kunstgrasveld en de daarbij
benodigde 2 kleedkamers. Dit knelpunt is zo groot dat er een ledenstop is.
Rugby
Voor Rugby Club Waterland is het kunstgrasveld aangelegd op sportcomplex Flevostraat,
naast kv BEP. De voorbereiding en aanleg is door de gemeente geregeld. Het beheer en de
exploitatie berust bij Spurd. Op dit moment beschikt de Rugby Club over voldoende
veldcapaciteit. Na de sloop van sporthal De Beukenkamp wordt het nieuwe
verenigingsgebouw (medio 2018) gebouwd en een natuurgrasveld aan gelegd.
3.4.3

Digitale bibliotheek buitensportaccommodaties

In 2015 is een programma voor een databank aangeschaft voor de
buitensportaccommodaties. In deze digitale bibliotheek worden alle gegevens over de
buitensportaccommodaties opgeslagen. In 2016 wordt een koppeling gemaakt om de
urenregistratie per werkzaamheid en de opgave van de verwerkte materialen te registreren.
3.4.4

Sport-o-theek

Het aantal uitleningen in 2015 (104) is wat lager dan in 2014 (113), maar de inkomsten liggen
nagenoeg op hetzelfde niveau als in voorgaand jaar. Per uitlening is gemiddeld voor een
hoger bedrag geleend. Materialen uit de sport-o-theek worden tevens ingezet bij de
organisatie van kinderfeestjes, terwijl ook voor sportstimuleringsactiviteiten en activiteiten
/evenementen in het Leeghwaterbad sportmaterialen worden gebruikt.

3.5

Zwembad en zwemonderwijs

Indicatoren
Aantal bezoekers totaal
Aantal deelnemers recreatief zwemmen
Aantal gevolgde lessen zwemonderwijs
Aantal deelnemers zwemonderwijs minimaregeling
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JR 2014
B 2015
JR 2015
452.220 450.000 459.668
174.020 160.000 176.531
74.999
67.500
76.026
208
125
209

Aantal deelnemers activiteiten
Aantal deelnemers aangepast zwemmen
3.5.1

25.533
4.777

34.000
4.500

24.372
4.303

Recreatief zwemmen

De omzet is in 2015 wederom gestegen zonder dat hieraan een prijsverhoging ten grondslag
ligt. De omzet van het recreatief zwemmen steeg vanuit 2013 (€ 585.652) naar een bedrag
van € 612.959 in 2014 en in 2015 naar een bedrag van € 651.664. De goed onderhouden
accommodatie, de diversiteit aan activiteiten (Purvak, AquaDisco’s, Kidsfun), de
communicatieve inzet (persberichten, social media), de langere openingstijden in de
zomerperiode dragen bij aan een stijgende omzet.
3.5.2

Zwemonderwijs

Hoewel was geprognosticeerd dat minder kinderen zwemles zouden afnemen, zijn in 2015
1.027 meer zwemlesbezoeken geweest dan in 2014. Het invoeren van all-in
zwemlespakketten voor het B- en C-diploma (vast bedrag, diplomagarantie, mogelijkheid
om meerdere keren in de week te zwemmen) zijn hier onder meer de oorzaak van. Positief
gevolg is een hogere gemiddelde lesbezetting in de zwemlesgroepen.
Steeds meer basisscholen in Purmerend gaan over op een continurooster, hetgeen betekent
dat de scholen om 14.00 uur uit zijn. In december 2014 is voorzichtig begonnen met het
aanbieden van zwemlessen op een extra vroeg tijdstip van 15.00-15.45 uur. In 2015 zijn
vervolgens op de vroege donderdag- en vrijdagmiddag volle zwemlesgroepen ontstaan. De
Turbogroepen zijn, mogelijk door de concurrentie van een zwemschool in Purmerend, minder
succesvol gebleken in 2015. Desondanks heeft ook dit nog een scorebezoek van 2.467
afgenomen zwemlessen. De Pinguin- en Zorglessen zijn daarentegen weer toegenomen tot in
totaal 4.885 zwemlesbezoeken (+800 bezoeken t.o.v. 2014).
Stichting M€€rdoen
Via stichting M€€rdoen maken ook steeds meer kinderen gebruik van de zwemlessen. Was dit
in 2013 nog € 41.970, in 2014 bedroeg dit € 53.066 en in 2015 € 66.663.
3.5.3

Activiteiten

De deelname aan de activiteiten is gedaald ten opzichte van het niveau van 2014 (- 1.000).
AquaRobic kent in aantal een terugloop van 6.998 deelnemers (2014) naar 6.554 deelnemers
(2015). Het zwangerschapszwemmen kent een daling van 571 deelnemers in 2014 naar 440
deelnemers in 2015. De bezetting van het Aangepast Zwemmen blijft onverminderd hoog
(4.303 deelnemers) evenals het aantal deelnemers aan Watergymnastiek (7.878). In 2015 is er
twee maal een 6 weekse BorstcrawlClinic en tweemaal een 6 weekse AqauBootCamp
georganiseerd. Deze groepen waren met meer dan 20 deelnemers per keer succesvol en
worden doorgezet in 2016.
Zwem Samen
In 2015 heeft de terugloop in deelnemers Zwem Samen doorgezet. In 2014 waren het 291
deelnemers en in 2015 231 deelnemers. Dit is een afname van 60 deelnemers (± 20%). Een
mogelijke oorzaak is dat bezuinigingen in zorgcentra als Jaap van Praag huis en De Tien
Gemeenten (die trouw met een groep kwamen zwemmen) een reden is van deze terugloop.
Daarnaast overlijden mensen en sluiten relatief weinig nieuwe mensen aan. In 2016 wordt
invulling gegeven aan de aanbevelingen om de daling van het aantal deelnemers om te
buigen in een stijging.
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3.5.4

Evenementen: Kerst in het Park

Op 19 en 20 december 2015 heeft op de speelweide van het Spurd-Leeghwaterbad het
gratis toegankelijk evenement Kerst in het Leeghwaterpark plaatsgevonden. Het evenement
is een initiatief van drie tieners uit Purmerend die een droom wilden waarmaken: niemand in
Purmerend heeft een eenzame kerst. Het evenement is mogelijk gemaakt door
samenwerking vanuit de hieruit ontstane kerstparkvereniging (wijkkerngroepen Purmer-Noord
en –Zuid en buurtbewoners), ondersteuning vanuit de gemeente Purmerend en facilitering
vanuit (10 jaar) Spurd-Leeghwaterbad.
Een kerstmarkt, een 6 meter hoge wensboom, talloze verlichte kerstbomen, een schaatsbaan
met horecaplein en kampvuurtjes zorgden voor een unieke sfeer met een warm kerstgevoel.
Het Leeghwaterbad was op zaterdag 19 december 2015 extra lang geopend van 10.00 tot
22.00 uur. Vanwege het 10-jarig bestaan bedroeg de entree deze dag slechts € 2,50. Deze
avond werd afgesloten met een spectaculaire vuurwerkshow door en vanwege 10 jaar
Spurd-Leeghwaterbad.
In totaal bezochten 25.000 mensen uit Purmerend en (verre) omgeving Kerst in het
Leeghwaterpark.

3.6

Techniek, beheer en onderhoud

3.6.1

Voorstel efficiënter onderhoud buitensportaccommodaties

Ondanks dat met een marktverkenning in 2013 is aangetoond dat een besparing van €
35.000 kan worden bewerkstelligd ten opzichte van het huidige gemeentelijke budget, heeft
het college tot op heden hiertoe niet besloten. Het realiseren van de besparing kan door het
dagelijks onderhoud aan de buitensportaccommodaties op de markt in te kopen. Spurd kan
slagvaardiger, klantvriendelijker en door efficiënter inzet directer handelen.
3.6.2

Gebouwenbeheersysteem binnensportaccommodaties en Leeghwaterbad

In zowel het Leeghwaterbad als de binnensportaccommodaties is het
gebouwenbeheersysteem geïmplementeerd en operationeel, een aantal aspecten verdient
nog verbetering. Op afstand kunnen de regelingen worden ingevoerd, gecontroleerd,
bijgesteld en storingen worden verholpen op het gebied van waterkwaliteit, cv/sv
regelingen, luchtbehandeling- en ventilatiesystemen, verlichtingen en beveiligingssystemen.
Tevens is door middel van een koppeling met het reserveringssysteem de toegankelijkheid in
zes binnensportaccommodaties geregeld. De opdracht is verstrekt en wordt fasegewijs
uitgerold. Ook kunnen registraties per accommodatie worden bijgehouden voor elektra-,
gas-, water- en warmteverbruik.
3.6.3

Duurzaam beheer binnensportaccommodaties en Leeghwaterbad

Energie
In 2015 is voor de binnensportaccommodaties met een nieuwe aanbieder een overeenkomst
voor meerdere jaren voor de levering van gas gesloten, te weten Total. Voor de levering van
elektra is in 2013 gekozen voor HVC, met welke partij een overeenkomst tot en met 2017 is
afgesloten. Warmte wordt voor zowel de binnensportaccommodaties als het
Leeghwaterbad door Stadsverwarming Purmerend geleverd.
Led-verlichting
Spurd stuurt aan op energiezuinige binnensportaccommodaties en Leeghwaterbad. In
speellokaal Yellowstone is in de sportzaal ledverlichting geïnstalleerd. De voorbereidingen zijn
getroffen om in meer binnensportaccommodaties in de zalen LED verlichting te installeren. In
2015 is de opdracht voor uitvoering verstrekt. Per 1 januari 2016 is door het ministerie van
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Volksgezondheid Welzijn en Sport (V.W.S.) de subsidieregeling energiebesparing en duurzame
energie sportaccommodaties opengesteld. Het belangrijkste doel van de nieuwe regeling is
het stimuleren van duurzaam energiebeleid en het energieverbruik en de uitstoot van CO2 in
Nederland terug te dringen. Spurd dient hiervoor aanvragen in.
Zonnepanelen
Tevens zijn voorbereidingen gestart voor het aanbrengen van zonnepanelen op de daken
van het Leeghwaterbad, sporthal de Vaart en dubbel gymlokaal de Gors. Ook hiervoor is
een subsidieaanvraag bij het ministerie van V.W.S. ingediend.
Waterbehandeling
Volgens de waterwet dient het zwemwater 2 maal per dag te worden gecontroleerd op de
hoeveelheid aanwezige chloor. Dit gebeurd tot op heden handmatig. In 2015 is gestart met
een onderzoek om deze metingen continu te laten uitvoeren door een monitoringsysteem. Er
is een keuze gemaakt welke leverancier een passend systeem gaat aanbieden. Het
aanbrengen en het in gebruik nemen van het systeem zal in 2016 plaats vinden.
3.6.4

Nieuwe waterwet / BHVBZ

Het huidige Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen is gebaseerd op sturingsfilosofie
waarbij de overheid gedetailleerd voorschrijft hoe een badinrichting in te richten en welke
maatregelen moeten worden getroffen om een hygiënische en veilige situatie te
verwezenlijken. In het nieuwe besluit stelt de wetgever doelen en randvoorwaarden en laat
zij de keuze van middelen om de doelen te bereiken zoveel mogelijk aan de
eigenaar/beheerder. Er wordt dus overgestapt van middelvoorschriften naar
doelvoorschriften. Dit heeft tot gevolg dat er een forse uitbreiding komt van parameters waar
het zwemwater aan dient te voldoen. De huidige installatie van het Leeghwaterbad is hier
niet op ontworpen en er zullen dan ook, in het licht van de nieuwe wetgeving, diverse
aanpassingen uitgevoerd dienen te worden. Ook zullen er extra werkzaamheden uitgevoerd
dienen te worden. Denk hierbij aan het uit (laten) voeren van extra periodieke metingen van
lucht en water. Bij bekendmaking van de wijziging wordt er gesproken over een
ingangsdatum van 1 januari 2016. Deze datum is medio 2015 nog een keer met 1 jaar
verschoven. De huidige ingangsdatum is vanwege de vele onduidelijkheden tot nader orde
verschoven naar een later tijdstip.
3.6.5

Herstel dak en gevels Leeghwaterbad

Sinds de nieuwbouw van het zwembad in 2005 zijn er problemen met het dak en de gevels.
Vooral in het dak hoopt er zich vocht op onder de dakbedekking in de isolatie. Dit heeft een
negatieve invloed op de isolatiewaarde en brengt een verhoogd energieverbruik met zich
mee. Op verzoek van Spurd is er door een advies bureau een hersteladvies en een kosten
indicatie opgesteld. Dit rapport is in februari 2015 aan de eigenaar / gemeente Purmerend
overhandigd met het verzoek het benodigde budget voor het herstellen van de
problematiek beschikbaar te stellen. Op 31 december 2015 is hier nog geen reactie op
ontvangen.
3.6.6

Energie

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 2015 heeft de trend van een lager energieverbruik vanuit 2013 zich helaas niet voortgezet.
De totale hoeveelheid warmte-energie is in 2015 gestegen met 13,2%. Door een toename
van het aantal bezoekers is het warmteverbruik per bezoeker gestegen met 11,8%. Deze
toename heeft gezorgd voor een kosten stijging van 9,4%. Oorzaak hiervan is de afnemende
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isolatiewaarde van het dak. Dit is het gevolg van lekkage waardoor de dakisolatie nat is
geworden.
De totale hoeveelheid elektrische energie is met 8,6% gedaald. Deze afname is onder
andere te verklaren door het toepassen van energiezuinige verlichtingsbronnen en
frequentie geregelde motoren. Omgerekend is het verbruik per bezoeker met 10,3%
gedaald. Mede door een gunstiger energietarief zijn de kosten met 8,8% gedaald. De
komende jaren zal door het toepassen van energiezuinige verlichtingsbronnen en
motorregelingen, het energie verbruik blijven afnemen.
Het totale waterverbruik is in 2015 met 3,2% afgenomen. Vanwege een toename van het
totaal aantal bezoekers is het waterverbruik daarentegen per bezoeker omgerekend
afgenomen met 4,9% van 60L naar 57L per persoon. Door een hogere eenheidsprijs zijn de
kosten voor het waterverbruik gestegen met 6,2%.
Tabel: energie Leeghwaterbad 2012-2015
Indicatoren
eenheid
Aantal bezoekers totaal
Energieverbruik
stadsverwarming

2012

2013

2014

2015

pers.

448.090

428.242

452.220

459.668

GJ

12.887

12.768

11.756

13.541

-0,9%

-8,6%

13,2%

€ 173.025

€ 163.746

€ 180.725

2,1%

-5,7%

9,4%

2.981

2.600

2.946

3,5%

-14,7%

11,8%

1.436.200

1.501.400

1.383.000

-5,0%

4,3%

-8,6%

€ 135.518

€ 130.154

€ 119.643

-8,7%

-4,1%

-8,8%

kosten
J/pers
Energieverbruik elektra

kWh
kosten
kWh/pers

Waterverbruik

m3
kosten
L/pers

€ 169.427
2.876
1.508.200
€ 147.375
3,37
25.857
€ 34.100
58

3,35

3,32

3,01

-0,4%

-1,0%

-10,3%

27.083

27.157

26.318

4,5%

0,3%

-3,2%

€ 32.109

€ 31.570

€ 33.651

-6,2%

-1,7%

6,2%

63

60

57

8,8%

-5,3%

-4,9%

De aandacht voor duurzaamheid binnen zwembaden neemt toe. In 2015 maakten tientallen
zwembaden gebruik van de Milieubarometer. Inmiddels zijn de gemiddelde milieubelasting
en kengetallen gepubliceerd. De deelnemende zwembaden zijn vergeleken op
milieubelasting en diverse milieukengetallen. Spurd heeft voor het Leeghwaterbad een
aantal van deze kengetallen berekend en vergeleken. Hieruit blijkt dat er een positieve score
wordt behaald t.o.v de gemiddelde waarde van de deelnemende zwembaden. Vijf van de
zes kengetallen zijn positief. De enige negatieve waarde is het aantal liter suppletiewater per
bezoeker. Dit komt door het vele water wat wordt gebruikt om te spoelen om het
chloorgehalte op peil te houden. In onderstaande tabel staan alle kengetallen vermeld.
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Milieubarometer

LWB

gem

verschil

%

elektra / bezoeker

kWh /bez

3,0

3,5

-0,5

-14%

elektra / m2 badopp

kWh/m2

696

780

-84,0

-11%

warmte / bezoeker

m3gas/b

0,8

1,0

-0,2

-17%

m3gas/m2

192

230

-37,5

-16%

water / bezoeker

l/bez

57

80

-22,7

-28%

supl water / bezoeker

l/bez

35

35

0,4

1%

warmte / m2 badopp
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4. Financiën
4.1

Algemeen

In paragrafen 4.2 en 4.3 worden de begrote – en gerealiseerde cijfers over het boekjaar 2015
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 2015 heeft Spurd tijdig vóór 1 juni 2014 de subsidieaanvraag met prestatieplan
en meerjarenbegroting ingediend. Spurd verzoekt voor het jaar 2015 aan de gemeente
Purmerend om een bijdrage van € 5.530.225 voor exploitatie, groot onderhoud,
vervangingsinvesteringen en projectsubsidies.
Subsidieverlening
Periodieke subsidie
Op 10 maart 2015 heeft de gemeente Purmerend besloten de subsidieaanvraag voor 2015
te honoreren voor een bedrag van € 5.397.097 voor de exploitatie, groot onderhoud,
vervangingsinvesteringen en de projectsubsidies combinatiefuncties, buurtsportcoaches en
maatschappelijke stages. Het verleende subsidiebedrag is lager dan het aangevraagde
subsidiebedrag vanwege overeengekomen discrepanties in toekenning van de
vervangingsinvesteringen.
Per brief van 20 oktober 2015 is door de gemeente Purmerend de periodieke subsidie met
0,62% opgehoogd in verband met gelijke ontwikkelingen aan ambtelijke salarissen waarmee
een extra subsidiebedrag is beschikt van € 13.257.
Projectsubsidie preventieve aanpak ontwikkelingsachterstanden 2-4 jarigen
Volgens de beschikking van 24 november ontvangt Spurd voor de preventieve inzet van
Spurd in de aanpak van mogelijke ontwikkelingsachterstanden onder 2-4 jarigen voor het
jaar 2015 (oktober – december) een projectsubsidie van € 3.734,64. Het project wordt
uitgevoerd in het kader van de intensivering van preventieve activiteiten onder 0-4 jarigen in
de wijken Overwhere en Wheermolen.
Aanvullende beschikking renovatie veld De Dop en inkomsten zendmasten
Bij beschikking van 16 december 2015 heeft de gemeente het (reeds uitgegeven) bedrag
voor renovatie veld De Dop (€ 51.864) in 2015 aanvullend beschikt.
In dezelfde beschikking van december 2015 heeft de gemeente Purmerend voor 2015 de
inkomsten uit de zendmasten ad € 13.800 toegewezen aan Spurd bij de afrekening van de
subsidie. De nog openstaande facturen van de jaren 2014 en eerder zijn door Spurd
gecrediteerd ten laste van de egalisatiereserve. Vanaf 2016 worden de inkomsten uit de
zendmasten jaarlijks toegevoegd aan de subsidie.
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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 € 3.055.348. Deze bijdrage is inclusief de uitvoering van het dagelijks
c.q. regulier onderhoud door de gemeentelijke diensten (Stadsbeheer / Uitvoering) ad
€ 323.015.
4.2.3

Combinatiefuncties en buurtsportcoaches

Voor het inzetten van 14,2 fte combinatiefuncties / buurtsportcoaches ontvangt Spurd via
het gemeentefonds een subsidiebijdrage van totaal € 283.219 vanuit het Rijk.
4.2.4

Groot onderhoud

Voor het groot onderhoud ontvangt Spurd volgens de beschikking 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 10 maart 2015 en aanvullende beschikking van 16 december 2015
Voor de vervangingsinvesteringen ontvangt Spurd volgens de beschikkingen 2015 van 10
maart en 16 december 2015 een bijdrage van € 1.869.696 voor:
 Sporthal de Vaart luchtbehandelingsysteem
 Gymlokaal Sweelinckstraat vervangen dakbedekking
 Renovatie trainingsveld Wherevogels
 Renovatie jeugdveld De Dop
 Sportcomplex Trimpad – verharding
 Leeghwaterbad – zwakstroominstallaties
 Leeghwaterbad – gootroosters diverse baden
 Leeghwaterbad – regelinstallatie CV en sanitaire installatie
 Leegwhaterbad – regelinstallatie luchtbehandeling
 Leeghwaterbad – voegwerk / vloerafwerkingen recr- en wed.
 Leeghwaterbad – vloer horeca
 Leeghwaterbad – automatische dosering zwemwater
 Leeghwaterbad – verlichting
 Onderlaag kunstgrasveld vpv Purmersteijn
 Toplaag kunstgrasveld vpv Purmersteijn
 Onderlaag kunstgrasveld vv de Wherevogels
 Toplaag kunstgrasveld vv de Wherevogels
Subtotaal vervangingsinvesteringen

€ 129.171
€
26.151
€
65.887
€
51.864
€
25.486
€ 189.000
€
60.675
€
76.374
€ 143.427
€
81.418
€
82.520
€
43.030
€ 105.207
€ 225.000
€ 202,500
€ 225.000
€ 136.987
€ 1.869.696

Tot slot is een aantal afspraken te benoemen die tussen de gemeente en Spurd zijn
overeengekomen:
 Het (nog uit te geven) bedrag voor de elektrische installatie van De Karekiet (€ 30.781)
wordt opgenomen in de gemeentebegroting voor 2017 en bij eerdere uitvoering van
de werkzaamheden voorgefinancierd door Spurd.
 Het voor 2016 benodigde bedrag van € 161.289 zal eveneens worden opgenomen in
de gemeentebegroting voor 2017 en op dezelfde manier door Spurd worden
voorgefinancierd als de werkzaamheden vóór 2017 worden uitgevoerd.
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4.3

Resultaat

4.3.1

Subsidievaststelling

Subsidiebeschikking 2015
Subsidie
Exploitatie en dagelijks onderhoud
Aanvullende indexatie
Aanvullende beschikking zendmasten
Combinatiefuncties / buurtsportcoaches
Groot onderhoud
Vervangingsinvesteringen
Projectsubsidie preventieve inzet
ontwikkelingsachterstanden 2-4 jarigen
Totaal periodieke subsidie

Beschikt

Ontvangen Te verrekenen

€ 3.055.348 € 2.902.581
€ 13.257
€ 13.257
€ 13.800
€ 13.800
€ 283.219
€ 269.058
€ 240.698
€ 228.663
€ 1.869.696 € 1.869.696
€ 3.735
€ 3.735

€ 152.767
€0
€0
€ 14.161
€ 12.035
€0
€0

€ 5.479.753 € 5.300.790

€ 178.964

Beschikt
Sportsubsidies
Huursommen
OZB accommodaties

Werkelijke Te verrekenen
uitgaven
€ 86.190
€ 89.642
€ 3.452
€ 486.160
€ 491.618
€ 5.458
€ 76.917
€ 54.749
€ -22.168
€ 165.706

Nog te ontvangen totale subsidie

Het restant ad € 165.705 volgt na vaststelling van de subsidie.
4.3.2

Resultaat exploitatie en dagelijks onderhoud

Verantwoording resultaat
Naast de reguliere exploitatie, beheert Spurd ook de gelden vanuit de rijkssubsidieregeling
Sportimpuls. In totaal kent Spurd over 2015 een positief resultaat van € 21.861. Dit resultaat
wordt als volgt verwerkt in het eigen vermogen:
• Onttrekking vanuit het bestemmingsfonds Sportimpuls ad € 39.480.
• Dotatie aan de bestemmingsreserve Eigen activiteiten ad € 28.306.
• Dotatie aan de bestemmingsreserve Transitievergoeding ad € 18.035.
• Dotatie aan de bestemmingsreserve Jubileum Leeghwaterbad ad € 15.000.
Hierdoor bedraagt de mutatie in de egalisatiereserve € 0.
Verantwoording baten en lasten
Zowel de baten als lasten lopen in de pas met de begroting. Per saldo zijn de baten € 9.000
lager en de lasten zijn € 6.000 lager dan begroot in 2015. Hierdoor is het exploitatieresultaat €
3.000 lager dan begroot. Daarentegen is voor per saldo € 18.000 aan renteopbrengsten
ontvangen waardoor het exploitatieresultaat sluit op € 21.000 positief.
Op hoofdkostensoort zijn de meest relevante afwijkingen te vinden op de volgende posten:
• Hogere inkomsten door gestegen onderwijsvergoedingen van € 128.000.
• Niet begrote inkomsten uit maatschappelijke activiteiten georganiseerd door
Sportstimulering ad € 30.000.
• Hogere personeelskosten ad € 141.000 als gevolg van:
o 2,5% salarisaanpassing CAO Recreatie (+);
o Hoger ziekteverzuim Leeghwaterbad (+);
o Lagere besteding budget vorming en opleiding (-);
o Compensatie Sociaal Fonds Recreatie (-);
o Vrijval aansluiting Recron (-).
• Verhuizingkosten Spurd naar Purmersteenweg ad € 19.000.
• Afschrijving van de geactiveerde kosten voorbereiding huisvesting ad € 27.000.
• Licentiekosten software ad € 36.000.
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Lagere huurkosten Purmersteenweg i.p.v. Gorslaan ad € 24.000.

Verantwoording dagelijks onderhoud
De subsidie voor de uitvoering van het dagelijkse onderhoud sportaccommodaties die Spurd
in 2015 ontvangt, bedraagt € 323.015 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.
4.3.3

Combinatiefuncties en buurtsportcoaches

Verantwoording: zie bijlage.
4.3.4

Groot onderhoud

Tijdens de inspectie van de accommodaties zijn de geplande groot
onderhoudswerkzaamheden beoordeeld of op basis van de technische functionele en
economische aspecten uitvoering noodzakelijk is. Dit heeft ook geleid tot uitstel van de in dit
jaar geplande onderhoudswerkzaamheden.
De noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden voor groot onderhoud zijn 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.
De lasten voor groot onderhoud aan de binnen- en buitensportaccommodaties bedroegen
in 2015 totaal € 127.930. Voor groot onderhoud aan het Leeghwaterbad is € 5.190 besteed.
Voor de sportaccommodaties is in 2015 in de MOP € 122.740 opgenomen, zodat bedragen
van € 93.066 voor de sportaccommodaties en € 167.491 worden gedoteerd aan de
voorziening groot onderhoud sportaccommodaties en Leeghwaterbad. Voor de ontwikkeling
van voorzieningen verwijzen wij naar de bijlagen.
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4.3.5

Vervangingsinvesteringen

Inleiding
In 2015 zijn de volgende vervangingsinvesteringen uitgevoerd:
• Trainingsveld De Wherevogels
• Toplaag kunstgrashockeyveld MHCP
• Sportvloer gymlokaal Doplaan
• Renovatie A-veld Wherevogels, is aanleg kunstgrasveld (top- en onderlaag)
• Renovatie jeugdveld Dop (in 2012 en 2013 uitgevoerd)
• Verharding Trimpad (uitgevoerd in 2014)
• Renovatie hoofdveld Purmersteijn, is aanleg kunstgrasveld (top- en onderlaag)
Doorlopende vervangingen uit eerdere jaren en 2015
• gymzaal Sweelinckstraat dakbedekking
• sporthal de Vaart – luchtbehandelingskasten
• renovatie A-veld FC Purmerend
• renovatie veld 3 – FC Purmerend
• renovatie veld 4 – FC Purmerend
• vloertegels sportzaal de Karekiet *
• boeiboorden sportzaal de Karekiet *
• kozijnen sportzaal de Karekiet*
• facelift sportvloer sportzaal de Karekiet*
• regelinstallatie luchtbehandelingkasten Leeghwaterbad
• luchtbehandelingskasten Leeghwaterbad (2013 -2015)
• vloer horeca Leeghwaterbad
• vloerafwerking (recreatie- en wedstrijdbad) Leeghwaterbad
• gevelbeplating / kozijnen Leeghwaterbad
• zwakstroominstallaties Leeghwaterbad
• gootroosters Leeghwaterbad
• schakelkasten Leeghwaterbad
• waterbehandeling en sanitaire installaties Leeghwaterbad
• verlichting Leeghwaterbad
Trainingsveld De Wherevogels (gereed in 2015)
De aanbesteding van de renovatie van het trainingsveld is gecombineerd met de aanleg
van het kunstgrasveld op het hoofdveld bij voetbalvereniging De Wherevogels, door werk
met werk te maken is een inverdieneffect bewerkstelligd. Het trainingsveld is gerenoveerd
waarbij gebruik is gemaakt van goede delen van de toplaag van het hoofdveld en deze
aan te brengen op het trainingsveld. De kosten bedragen € 40.480 ten opzichte van het
budget van € 65.887, wordt een positief saldo behaald. Het positieve saldo van € 25.407
wordt gedoteerd aan de voorziening vervangingsinvesteringen. Het project is inmiddels in
2016 afgesloten.
Vervangen toplaag zandkunstgrasveld hockey de Munnik (gereed in 2015)
In overleg met hockeyvereniging MHCP is, na afweging van de hieruit voortvloeiende
financiële consequenties voor de MHCP en Spurd, gekozen voor een nieuwe type toplaag
van semi-water in geklemde uitvoering. Aan de hand van het programma van eisen, dat in
overleg en in samenwerking met de vereniging is vastgesteld, heeft de aanbesteding
plaatsgevonden. De werkzaamheden zijn in de zomermaanden uitgevoerd. MHCP heeft een
eigen bijdrage geleverd van € 65.203. De totale kosten bedragen € 271.112. De subsidie van
€ 160.012 is vermeerderd met indexeringen, waardoor het budget uitkomt op € 165.983. Na
verrekening van de bijdrage van de MHCP resteert een overschrijding van € 39.925. Dit tekort
is onttrokken aan de voorziening vervangingsinvesteringen. Het project is afgesloten.
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Sportvloer gymlokaal Doplaan (gereed in 2015)
De sportvloer in gymlokaal Doplaan is in de zomervakantie vervangen. De oude sportvloer
functioneerde voor het sport- en onderwijsgebruik niet meer. De totale kosten komen uit op €
30.435; het budget inclusief de indexeringen bedraagt € 49.616. Het positieve saldo van €
19.181 is gedoteerd aan de voorziening vervangingsinvesteringen. Het project is afgerond.
Renovatie jeugdveld Dop (in 2012 en 2013 uitgevoerd) gereed
De renovatie van het jeugdveld de Dop is in 2012 en 2013 samen met het softbalveld
uitgevoerd. In 2015 is hiervoor subsidie van € 51.864 ontvangen. De totale kosten zijn € 47.795
zodat een positief saldo van € 4.069 resteert, dit saldo is gedoteerd aan de voorziening
vervangingsinvesteringen. Het project is gereed.
Verharding Trimpad (uitgevoerd in 2014) gereed
Het aanpassen van de verharding bij het Trimpad is in 2014 gecombineerd met het
vervangen van de toplaag van de skeelerbaan en de realisatie van de 200m1 skeelerpiste.
De subsidie van € 25.486 is in 2015 ontvangen, de gemaakte kosten bedragen € 23.725, er
resteert een positief saldo van € 1.761 dit bedrag is gedoteerd aan de voorziening
vervangingsinvesteringen. Het project is afgerond.
Renovatie A-veld vv De Wherevogels, aanleg kunstgrasveld (top- en onderlaag) gereed
Renovatie hoofdveld vpv Purmersteijn, is aanleg kunstgrasveld (top- en onderlaag) gereed
Uit de sportaccommodatienota zijn bij de begrotingsbehandeling 2015 investeringen
uitgetrokken voor het vervangen van de natuurgrasvelden door kunstgrasvelden bij vpv
Purmersteijn en vv De Wherevogels. Aan de hand van een programma van eisen, dat in
overleg en in samenwerking met de verenigingen is vastgesteld, heeft de aanbesteding
plaatsgevonden. Bij vv De Wherevogels maakte het trainingsveld eveneens onderdeel uit
van de aanbesteding. Door de aanbesteding van de velden van Purmersteijn en
Wherevogels te combineren is een positief resultaat bij de prijsvorming bereikt. Beide
verenigingen hebben een eigen bijdrage, zijnde 10% van de kosten van de toplaag betaald,
voor Wherevogels een bedrag van € 18.352. De bijdrage van Purmersteijn bedraagt € 20.145.
Daarenboven bedragen de eigen bijdragen voor de verlichting van vv Wherevogels € 39.782
en vpv Purmersteijn € 40.306.
Voor Wherevogels zijn de totale kosten van de aanleg van het kunstgras € 352.078. De
ontvangen subsidiebedragen inclusief indexering zijn € 448.293. Rekening houdend met de
eigen bijdrage van Wherevogels, is sprake van een positief saldo van € 96.215.
De totale kosten van de aanleg van het kunstgrasveld bij vpv Purmersteijn bedragen
€ 446.383, terwijl het beschikbare budget € 427.500 is. Rekening houdend met de eigen
bijdrage van Purmersteijn resteert een positief saldo van € 41.568.
De positieve saldi zijn gedoteerd aan de voorziening vervangingsinvesteringen. Beide
projecten zijn afgerond.
Luchtbehandelingkasten en warmteterugwinning 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. De kasten zijn inmiddels gerenoveerd en in 2015 zijn
de voorbereidingen getroffen om warmte terugwinning toe te gaan passen waardoor het
rendement toeneemt en het energieverbruik zal dalen. Deze installatie zal medio 2016 in
gebruik worden genomen.
Vloer
De vloeren van de hal, horeca en balustrade zijn in 2015 niet aangepakt. Dit is aangehouden
totdat er meer duidelijkheid is over de mogelijke aanpassingen van de hal naar aanleiding
van het ARBO rapport. In dit rapport worden de problemen met het tekort aan werkplekken,
personeelsruimte en de situering van de receptiebalie benoemd.
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De vloerafwerking van het wedstrijdbad is wel in 2015 aangepakt. Dit wil zeggen dat de
defecte en loszittende tegels en putten in het wedstrijdbad onderwater zijn vervangen.
Daarnaast zijn er door het gehele zwembad loszittende voegen vervangen.
Gevelbeplating en kozijnen Leeghwaterbad
Jaarlijks worden de gevelbeplating en kozijnen 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 en / of kozijnen te vervangen.
Voor de gevelbeplating is in de afgelopen jaren nog niet nodig geweest. De kozijnen
vertonen wel een aantal corrosieplekken. Om het verouderingsproces te remmen is er in 2015
een test gedaan d.m.v. het aanbrengen van een extra afwaterend profiel op de horizontale
delen. Dit heeft een positief gevolg op de levensduur. In 2016 zullen alle horizontale
kozijnstijlen van de zwemzalen worden voorzien van dit profiel.
Zwakstroominstallaties
In 2015 zijn diverse zwakstroominstallaties van het Leeghwaterbad vervangen of aangepast.
Enkele voorbeelden zijn de CCTV-instalatie, telefonie- en ICT installatie. De blikseminstallaties
is geïnspecteerd en voldoende bevonden. De brandmeld- en ontruimingsinstallatie zijn in
2015 niet vervangen in verband met een aanpassing aan de installatie en de bouwkundige
situatie welke in 2016 wordt aangepakt.
Gootroosters
De gootroosters zijn in 2015 10 jaar oud. Na inspectie bleken de roosters nog in redelijke staat.
Er is dan ook besloten om ze niet in 2015, maar in 2016 te vervangen.
Gebouwbeheerssysteem / schakelkasten
In 2015 is verder gegaan 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. Eind 2015 is het nieuwe Gebouw Beheers systeem in gebruik
genomen. In 2016 zullen de laatste restpunten worden afgehandeld.
LED-verlichting
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 onderwater- en buitenverlichting vervangen door in kleur
regelbare led verlichting. In het wedstrijdbad zijn de voorbereidingen getroffen om de
huidige TL-verlichting te vervangen voor led verlichting. In 2016 zal verder worden gegaan
met het gebruik maken van energiezuinige verlichtingsbronnen.
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:
• vloertegels sportzaal de Karekiet (2016))
• boeiboorden, buitenkozijnen de Karekiet (2013, sportaccomnota))
• dakbedekking gymzaal Sweelinckstraat (2016)
• toplaag A-veld FC Purmerend (2013, uitstel 2017-2018)
• renovatie velden 3 en 4 FC Purmerend (2014, uitstel 2017– 2018)
• facelift sportvloer de Karekiet (2014, sportaccomnota)
• regelinstallatie luchtbehandelingskasten Leeghwaterbad (2015 - 2016)
• vloer horeca Leeghwaterbad (uitstel 2016-2017, relatie verbouw ARBO)
• luchtbehandeling De Vaart (uitstel 2019)*
• gevelbeplating / kozijnen Leeghwaterbad – (2012 - 2016, relatie verbouw ARBO)
• luchtbehandelingskasten Leeghwaterbad (uitstel 2015-2016)
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zwakstroominstallaties Leeghwaterbad (2015 - 2016)
gootroosters Leeghwaterbad (2015 - 2016)
schakelkasten RK1 en RK2 Leeghwaterbad (2016)
vloerafwerking recreatie- en wedstrijdbad Leeghwaterbad (2016)
waterbehandeling en sanitaire installaties Leeghwaterbad (2016)
verlichting Leeghwaterbad (2016)

Het vervangen van de boeiboorden, de buitenkozijnen, vloertegels en de facelift aan de
sportvloer van sportzaal de Karekiet zijn in 2015, in afwachting van de besluitvorming door de
gemeenteraad over de sportaccommodatienota en vanwege functionele, technische en
economische omstandigheden nog niet uitgevoerd. In 2016 worden in ieder geval (sport)
technisch onuitstelbare en functioneel noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd.
De ontvangen bedragen voor vervanging van de luchtbehandeling in sporthal De Vaart
worden in verband met uitstel terugbetaald aan de gemeente Purmerend. Het verzoek
wordt gedaan om deze bedragen wederom in 2019 beschikbaar te stellen.
Financieel overzicht vervangingsinvesteringen
Project
Luchtbehandeling de Vaart
Toplaag kg hockeyveld de
Munnik

Stand 1/1

Dotatie

Onttrekking

Stand 31/12
€ 129.170

Status

€0

€ 129.170

€0

€ 164.770

€ 105.128

€ 269.898

€ 0 Gereed

€ 65.534

€ 420.121

€ 485.655

€ 0 Gereed

€ -47.795

€ 51.864

€ 4.069

€ 0 Gereed

€ -23.725

€ 25.486

€ 1.761

€ 0 Gereed

€ 150.985

€ 7.086

€ 18.131

Sportvloer Doplaan

€ 49.616

€0

€ 49.616

Vloertegels de Karekiet

€ 42.479

€ 425

€0

€ 42.904

2016

Boeiboorden de Karekiet

€ 39.170

€ 392

€0

€ 39.562

*

Kozijnen de Karekiet

€ 84.993

€ 850

€0

€ 85.843

*

Toplaag A-veld FC Purmerend
Gevelbeplating/kozijnen
Leeghwaterbad

€ 65.966

€ 660

€0

€ 66.626

2017

€ 411

€0

€ 41.556

2016

Facelift sportzaal De Karekiet

€ 41.145
€ 75.348

€ 753

€0

€ 76.101

*

Renovatie veld 3 FC Purmerend

€ 65.513

€ 655

€0

€ 66.168

2017

Renovatie veld 4 FC Purmerend

€ 49.111

€ 491

€0

€ 49.602

2017

Kunstgras hoofdveld Purmersteijn
Zwakstroominstallaties
Leeghwaterbad
Waterbeheersing en sanitaire
installaties Leeghwaterbad
Leeghwaterbad regelinstallatie
luchtbehandeling
Leeghwaterbad vervanging vloer
horeca
Gymlokaal Sweelinkstraat
dakbedekking

€ -2.420

€ 487.951

€ 485.531

€ 192.353

€ 71.190

€ 118.463

2016

€ 43.141

€ 17.576

€ 23.981

2016

€ 143.427

€0

€ 143.427

2016

€ 82.520

€0

€ 82.520

2017

€ 26.151

2017

Renovatie A-veld Wherevogels
Renovatie jeugdveld Flying
Petrels
Verharding Trimpad
Luchtbehandelingskasten
Leeghwaterbad

2016

€ 0 Gereed

€ 0 Gereed

€ -2.700
€ -1.584
€0
€0
€0
€ 26.151

€0

Trainingsveld vv De Wherevogels

€0

€ 65.887

€ 65.887

Leeghwaterbad gootroosters

€0

€ 60.675

€ 852
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€ 0 Gereed
€ 59.823

2016

Schakelkasten RK1 en RK2
Leeghwaterbad

€0
€ 67.374

€ 24.734

€ 51.640

2016

Vloerafwerking Leeghwaterbad

€0

€ 81.418

€ 15.307

€ 66.111

2016

Verlichting Leeghwaterbad

€0

€ 109.568

€ 93.821

€ 15.747

2016

* 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 2015 is een bedrag van € 486.160 als te betalen huursommen verantwoord,
inclusief het Leeghwaterbad. Aan huursommen is betaald € 491.618 (zie bijlage). Spurd
ontvangt een bedrag van € 5.458 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 € 76.917 opgenomen. De betaalde bedragen komen uit op € 54.749
(zie bijlage). Een bedrag van € 22.168 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 2015 zijn de volgende sportsubsidies afgerond verstrekt:
Deskundigheidsbevordering
Jeugdsubsidie inclusief subsidie ijs- en inlineskateclub
Open activiteiten
OZB-subsidie
Totaal

€ 1.955
€ 48.821
€ 1.823
€ 37.043
€ 89.642

In de bijlage treft u gedetailleerde overzichten van de verstrekte sportsubsidies in 2015.
In het jaar 2015 zijn de toegekende sportsubsidies (c.q. –bedragen) hoger uitgevallen dan
het beschikte subsidiebedrag.
De ledenaantallen bij de sportverenigingen zijn licht gestegen. Bij de open activiteiten is het
aantal met 1 gedaald. Met de gemeente Purmerend is afgesproken dat de uitvoering van
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de sportsubsidies budgettair neutraal verloopt. Terwijl de beschikking voor sportsubsidies een
bedrag kent van € 86.190 is het werkelijke bestede bedrag € 89.642. De gemeente
Purmerend dient een bedrag van € 3.452 te betalen.
In de bijlage treft u gedetailleerde overzichten van de verstrekte sportsubsidies.

4.4

Liquiditeit

Ultimo 2015 beschikte Spurd over voldoende liquide middelen. De subsidie van de gemeente
Purmerend is ieder kwartaal (95%) ontvangen.
Stand liquide middelen eind 2015
Bij (afwikkeling vanuit 2015)
Vorderingen per 31/12/2015

€

277.535

Belastingdienst

€

22.867

€

4.375.704

€

714.196

€

4.852.397

€

237.503

€

237.503

Ov. voderingen en vooruitbet. bedra
€ gen
293.606
5% subsidie
rente
10% SportImpuls
Verkoop van voorraden
magneetkaarten
dipolma's
verkoopartikelen

€

115.457

Verkoop van inventaris

€

4.731

Af (afwikkeing vanuit 2015):
Schulden per 31/12/2015

€

304.801

Ov. kortlopende schulden
€
reservering vak dagen
borg magneetkaarten
nog te betalen bedragen
vooruitontv. opbrengsten

961.537

Langlopende schulden
€
Onderhoudsov. Eyeview

43.705

Voorzieningen
Verv Investeringen
Comb. Functies / BSC

€ 3.542.354

Resteert
Stichtingskapitaal
Egalisatiereserve

Verschil
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182
237.321

€

-
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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
2015
Stand per 1 januari

€

Resultaatbestemming

€

Stand per 31 december

€

4.5.2

252.936
0
252.936

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 totaal is voor een bedrag van € 90.658 aan kosten
gemaakt welke t.l.v. deze subsidie zijn gebracht. Het resterende bedrag ad € 1.082 zal
worden terug gestort na ontvangst van de resterende 10%.
Verloopoverzicht Bestemmingsfonds SportImpuls
2013

2014

Baten
Subsidie ZonMw
Totaal baten

€
€

68.805 €
68.805 €

Lasten
Exploitatiekosten
Totaal lasten

€
€

527 €
527 €

2015

13.761
13.761 €

€
€

42.760 € 47.371
42.760 € 47.371 €

Resultaat
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Totaal

9.174 €
9.174 €

91.740
91.740

€
€

90.658
90.658

€

1.082

-

4.5.3

Bestemmingsreserves

In 2015 zijn de volgende bestemmingsreserves gevormd:
• Bestemmingsreserve Eigen activiteiten ad € 28.306.
• Bestemmingsreserve Transitievergoeding ad € 18.035.
• Bestemmingsreserve Jubileum Leeghwaterbad ad € 15.000.
De bestemmingsreserve Eigen activiteiten komt voort uit middelen welke worden verkregen
uit resultaten van niet-gesubsidieerde maatschappelijke activiteiten. Deze reserve heeft ten
doel niet-gesubsidieerde activiteiten met een maatschappelijk belang te realiseren zonder
externe bijdrage. Voorbeelden hiervan zijn: Koningssportdag, Kunstgenoten in Beweging,
Purmerend aan Zee en Buitenspeeldag.
De bestemmingsreserve Transitievergoeding heeft ten doel in 2017 de reeds voorziene
transitievergoeding vanwege instroom WIA te bekostigen.
De bestemmingsreserve Jubileum Leeghwaterbad heeft ten doel een viertal evenementen
voor en door Purmerenders te organiseren vanwege het tienjarig bestaan van het
Leeghwaterbad. Alle seizoenen in 2016 wordt op het buitenterrein van het zwembad een
evenement georganiseerd waarbij telkens een van de natuurelementen als thema centraal
staat. De evenementen worden bedacht en mogelijk gemaakt dankzij de inzet van vele
betrokken Purmerenders en lokale partners.
4.5.4

Voorzieningen

Voorzieningen
Combinatiefuncties en
buurtsportcoaches
Preventieve inzet
ontwikkelingsachterstanden
2-4 jarigen

Stand 1/1
€ 1.297.531 €

Dotatie
295.754

€ 0 € 3.548

Onttrekking
€

€0

Stand 31/12

208.441 € 1.384.843

€ 3.548

Status
Actief

Actief

Combinatiefuncties / buurtsportcoaches
In 2015 is via de gemeente Purmerend de rijkssubsidie beschikbaar gesteld. 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. Aan de voorziening is
een bedrag gedoteerd van € 283.219 zijnde 100% voor het jaar 2015. Daarnaast heeft Spurd
een indexatie c.q. rentevergoeding toegepast van € 12.535. In 2015 is voor een bedrag van
€ 208.441 onttrokken aan de voorziening.
Preventieve inzet ontwikkelingsachterstanden 2-4 jarigen
Zie toelichting onder paragraaf 4.2.1.
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 2015 zijn 134
medewerkers werkzaam geweest voor Spurd. Het aantal FTE bedroeg 60,0.

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 2015 – naast bijeenkomsten met de Sportraad Purmerend en de
portefeuillehouder Sport van de gemeente Purmerend –bijeengekomen voor onder meer
vaststelling van de begroting en het prestatieplan, het jaarverslag en de jaarrekening, de
voorstel tot statutenwijziging i.v.m. rooster van aftreden, huurovereenkomst Badgast, visie op
het Leeghwaterbad, huisvesting en visie op sportsupport en verenigingsondersteuning.

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
Per 1 juli 2014 is een nieuwe CAO Recreatie afgesloten. De looptijd van 2 jaar eindigt op 1 juli
2016. De belangrijkste punten zijn: +2,5% per 1 januari 2015, +1% per 1 januari 2016, investeren
in duurzame inzetbaarheid en verlofsparen.
Verlofsparen
Vanaf 1 april 2015 kunnen alle werknemers conform de CAO Recreatie gebruik maken van
het verlofsparen. Werknemers hebben vanaf het tweede tot en met het vijfde jaar van het
dienstverband recht op één verlofspaardag per jaar. Vanaf het zesde jaar van het
dienstverband heeft de werknemer recht op twee verlofspaardagen per jaar. M.n. dit laatste
punt heeft een aanzienlijke invloed op de ontwikkeling van de loonkosten vanaf 2016.
Pensioen ABP
De afdracht voor Ouderdoms- en Nabestaandenpensioen is per 1 januari 2015 verlaagd van
21,9% naar 19,9%. De werkgever betaalt hiervan 67%. De overgangsregeling VPL bedroeg in
2014 3,0%; per 1 juli 2015 is deze premie verder gedaald naar 2,6%. De werkgever betaalt
hiervan nog steeds 100%.
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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.
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 2015 nagekomen.

5.5

Ondernemingsraad

De OR is geïnformeerd en / of betrokken geweest in diverse besluitvormingen waaronder het
bedrijfsplan, jaarverslag, huisvesting en diverse personele regelingen.
In verband met het einde van de looptijd van de OR zijn in 2015 geen opleidingen gevolgd
door de OR. In 2015 is door de OR extern advies ingewonnen voor een bedrag van € 2.146.
Eind 2015 is een nieuwe OR geïnstalleerd.

5.6

Ontwikkeling

Spurd hecht in het belang van de organisatie veel waarde aan de ontwikkeling van
medewerkers. In 2015 is binnen het beschikbare budget een aantal opleidingen en cursussen
gevolgd door medewerkers van Spurd. De in 2015 meest relevante, gevolgde opleidingen
zijn:
 Cursussen Zwemonderwijs en doelgroepactiviteiten;
 EHBO en BHV;
 Coachingprogramma’s;
 Presentatietraining;
 VCA-opleiding / VOP (Voldoende Onderricht Persoon);
 Motorisch remedial tecahing.
De gerealiseerde kosten voor opleidingen bedroegen in 2015 € 36.080. Door aansluiting bij
het Sociaal Fonds Recreatie heeft Spurd een tegemoetkoming in de studiekosten ontvangen
van € 6.694.

5.7

Stages

In 2015 hebben 2 HBO en 27 MBO stages plaatsgevonden. De stagevergoeding bedroeg in
totaal € 232.

5.8

Ziekteverzuim

In 2015 is het ziekteverzuim over de gehele organisatie ten opzichte van 2014 gelijk gebleven:
3,8%. Het zwembad kent – vanwege grote temperatuurverschillen, aanwezigheid van chloor
en een hoge (lucht)vochtigheid – het hoogste ziekteverzuim binnen de organisatie van 7,4%
(2014: 7,2%). 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 is 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: ziekteverzuim 2008-2015
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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). Met de
gemeente Purmerend is afgesproken dat afstemming plaats vindt met een ambtelijk
contactpersoon en indien nodig optreedt in geval van signalering om te komen tot een
correcte afhandeling van een eventuele casus. 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.

5.10 Communicatie
Spurd communiceert met een communicatiemiddelenmix met diverse doelgroepen en met
het algemene publiek over sportieve activiteiten en faciliteiten van Spurd. In aanvulling op
het genereren van redactionele aandacht is de inzet van de eigen
communicatiemiddelenmix van belang. Digitale communicatie is steeds belangrijker, maar
analoge (papieren) communicatie blijft onmisbaar. Een aantal cijfers: Spurd heeft in 2015 58
persberichten verspreid die over het algemeen aandacht kregen in de papieren
nieuwsmedia, maar ook op internet. De technisch verouderde website van Spurd is per 22
december vervangen door een internet platform met de gekoppelde domeinen
www.leeghwaterbad.nl en www.Spurd.nl. Met de nieuwe website is de vindbaarheid van
Spurd en het Leeghwaterbad op het internet vergroot en is de (mogelijkheid tot)
marketingcommunicatie verbeterd. De website is vanwege de actuele en uitgebreide
informatie een belangrijk fundament voor andere communicatiemiddelen. In 2015 waren er
87.166 gebruikers van de website (+ 3,20 % tov 84.664 in 2014), waren er 750.021
paginaweergaven (+ 0,53 % tov 746.046), bekeken bezoekers 3,98 pagina’s per sessie (+ 3,73
% tov 3,83) en was de gemiddelde sessieduur 03:00 minuten gemiddelde sessieduur (- 0,62 %
tov 03:01 in 2014); exclusief cijfers domein www.Leeghwaterbad.nl 22 t/m 31 december
2015). In 2015 zijn voorbereidingen getroffen voor de implementatie van de
webkassa/webwinkel Leeghwaterbad en voor de mogelijkheid tot reserveren van een
sportzaal. De inzet van de social media Facebook en Twitter gebeurt meer planmatig en is
steeds meer gewoon onderdeel van de communicatiemiddelenmix van Spurd.
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Bestuurlijke gegevens
Samenstelling bestuur Stichting Spurd per 31-12-2015:
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 vervangingsinvester ingen
SPORT
1856 trainingsveld Wherevogels
subsidie 2015
Betaalde bedragen 2015

Resultaat
1865 toplaag kunstgr as hockeyveld (subsidie gemeente 2011) ontvangen
Subsidie 2011
Rentevergoeding 2012
Rentevergoeding 2013
Rentevergoeding 2014
Eigen bijdrage MHCP
Betaalde bedragen 2013
Betaalde bedragen 2014
Betaalde bedragen 2015

ontvangen in 2015

65.887,00
65.887,00

40.479,86
40.479,86

25.407,14 t.g.v. voorziening vervangingsinvesteringen
ontvangen in 2011 / uitvoeren 2015

160.012,00
2.720,00
1.621,00
1.631,00
65.202,93

231.186,93

1.214,00
269.897,81
271.111,81

Resultaat
1867 sportvloer gymlokaal Doplaan (subsidie gemeente 2012) uitvoeren in 2015
Subsidie 2012
Rentevergoeding 2012
Rentevergoeding 2013
Rentevergoeding 2014
Betaalde bedragen 2015

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

Resultaat
1868 renovatie A-veld Wherevogels (ger uild met jeugdveld) in 2015 subsidie jeugdveld
Subsidie 2012
65.513,00
Subsidie 2015 onderlaag
225.000,00
Subsidie 2015 toplaag restant
136.987,00
Bijdrage Wherevogels toplaag
18.352,00
Rentevergoeding 2012
1.114,00
Rentevergoeding 2013
666,00
Rentevergoeding 2014
661,00
Betaalde bedragen 2014
Betaalde bedragen 2015
448.293,00

30.435,00
30.435,00
19.181,00 t.g.v. voorziening vervangingsinvesteringen
ontvangen in 2012/ uitvoeren 2015 als kg veld

2.420,00
349.658,07
352.078,07

Resultaat

1875 renovatie jeugdveld (geruild met A-veld Wher evogels)
Subsidie 2015
Betaalde bedragen 2012
Betaalde bedragen 2013

183.520,00
243.980,00
427.500,00
51.864,00

23.725,00
23.725,00

GEREED / AFSLUITEN
1.761,00 t.g.v. voorziening vervangingsinvesteringen

425.700,00
20.145,00

Resultaat
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GEREED in 2013 / AFSLUITEN

25.486,00

445.845,00

splitsen top- en onderlaag tbv afschrijving gemeente
kosten toplaag
kosten onderlaag

45.680,02
2.115,00
47.795,02

4.068,98 t.g.v. voorziening vervangingsinvesteringen

25.486,00
Resultaat
1892 kunstgras hoofveld Pumersteijn (subsidie gemeente 2015)
Subsidie 2015
Bijdrage Purmersteijn toplaag
Betaalde bedragen 2014
Betaalde bedragen 2015

GEREED / AFSLUITEN
96.214,93 t.g.v. voorziening vervangingsinvesteringen

51.864,00
Resultaat
1887 verharding Trimpad (subsidie gemeente 2015)
Subsidie 2015
Betaalde bedragen 2013

GEREED / AFSLUITEN
39.924,88- t.l.v. voorziening vervangingsinvesteringen

49.616,00

splitsen top- en onderlaag tbv afschrijving gemeente
kosten toplaag
kosten onderlaag

GEREED / AFSLUITEN

2.420,00
401.856,51
404.276,51

GEREED / AFSLUITEN
41.568,49 t.g.v. voorziening vervangingsinvesteringen

201.450,00
226.050,00
427.500,00
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SPORT
Vervangingsinvesteringen in latere jaren uit te voeren
1842 dakbedekking gymlokaal Sweelinckstraat (subsidie gemeente 2015)
Subsidie 2015
26.151,00
Saldo per 31 december 2015

2016
26.151,00

1859 luchtbehandeling sporthal de Vaart (subsidie gemeente 2015)
Subsidie 2015
129.170,00
Saldo per 31 december 2015

terugbetalen aan gemeente
129.170,00

1862 vloertegels sportzaal de Karekiet (subsidie gemeente 2010)
Subsidie 2010
Rentevergoeding 2012
Rentevergoeding 2013
Rentevergoeding 2014
Rentevergoeding 2015

2016

40.946,00
696,00
416,00
421,00
425,00
42.904,00

Saldo per 31 december 2015

uitstel i.v.m. sportaccommodatienota
42.904,00

1878 boeiboorden sportzaal de Karekiet (subsidie gemeente 2013)
Subsidie gemeente Purmerend
Rentevergoeding 2014
Rentevergoeding 2015

38.782,00
388,00
392,00
39.562,00

Saldo per 31 december 2015

uitstel ivmsportaccommodatienota
39.562,00

1879 kozijnen sportzaal de Karekiet (subsidie gemeente 2013)
Subsidie 2013
Rentevergoeding 2013
Rentevergoeding 2015

84.151,00
842,00
850,00
85.843,00

Saldo per 31 december 2015

uitstel ivmsportaccommodatienota
85.843,00

1880 toplaag A-veld FCPurmerend (subsidie gemeente 2013)
Subsidie 2013
Rentevergoeding 2014
Rentevergoeding 2015

65.313,00
653,00
660,00
66.626,00

Saldo per 31 december 2015

niet noodzakelijk sporttechnisch gezien, per jaar beoordelen
vermoedelijk 2017
66.626,00

1889 sportvloer sportzaal de Karekiet (subsidie gemeente 2014) uitvoering afhankelijk sportaccommodatienota
Subsidie 2014
Rentevergoeding 2015

75.348,00
753,00
76.101,00

Saldo per 31 december 2015

uitstel i.v.m. sportaccommodatienota
76.101,00

1890 toplaag veld 3 FC Purmerend (subsidie gemeente 2014)
Subsidie 2014
Rentevergoeding 2015

65.513,00
655,00
66.168,00

Saldo per 31 december 2015

niet noodzakelijk sporttechnisch gezien, per jaar beoordelen
66.168,00

1891 toplaag veld 4 FC Purmerend (subsidie gemeente 2014)
Subsidie 2014
Rentevergoeding 2015

49.111,00
491,00
49.602,00

niet noodzakelijk sporttechnisch gezien, per jaar beoordelen

Saldo per 31 december 2015

49.602,00
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LEEGHWATERBAD
1840 regeling luchtbehandelingskasten Leeghwaterbad
Subsidie 2015
143.427,00
Betaalde bedragen 2015
143.427,00

subsidie in 2015
-

Saldo per 31 december 2015
1841 vloer horeca Leeghwaterbad
Subsidie 2015
Betaalde bedragen 2015

AFRONDEN IN 2016
143.427,00

subsidie in 2015

82.520,00
82.520,00

-

Saldo per 31 december 2015

ON HOLD i.v.m. verbouwplannen ARBO
82.520,00

1873 gevelbeplating + kozijnen Leeghwaterbad (subsidie gemeente 2012)
Subsidie 2012
39.661,00
Rentevergoeding 2012
674,00
Rentevergoeding 2013
403,00
Rentevergoeding 2014
407,00
Rentevergoeding 2015
411,00
41.556,00
Saldo per 31 december 2015

Afronding 2016
41.556,00

1886 Luchtbehandelingskasten Leeghwaterbad 2013 separate subsidie en 2015
Subsidie gemeente Purmerend
250.947,00
Spurd
Rentevergoeding 2014
1.977,00
Rentevergoeding 2015
1.886,00
Betaalde bedragen 2012
Betaalde bedragen 2013
4.467,18
Betaalde bedragen 2014
97.471,53
Betaalde bedragen 2015
12.930,36
254.810,00
114.869,07

AFRONDEN IN 2016

Saldo per 31 december 2015
1893 zwakstroominstallaties Leeghwaterbad - subsidie 2015
Subsidie 2015
189.000,00
Rentevergoeding 2015
551,00
Betaalde bedragen 2014
2.700,00
Betaalde bedragen 2015
68.387,67
189.551,00
71.087,67

139.940,93

AFRONDEN IN 2016

Saldo per 31 december 2015

118.463,33

1894 gootroosters Leeghwaterbad - subsidie 2015
Subsidie 2015
60.675,00
Betaalde bedragen 2015
60.675,00

851,54
851,54

Saldo per 31 december 2015
1895 schakelkasten Leeghwaterbad - subsidie 2015
Subsidie 2015
76.374,00
Betaalde bedragen 2015
76.374,00

AFRONDEN IN 2016
59.823,46

24.734,00
24.734,00

Saldo per 31 december 2015

AFRONDEN IN 2016
51.640,00

1896 vloerafwerking Leeghwaterbad (recreatie en wedstrijdbad natte ruimten) - subsidie 2015
Subsidie 2015
81.418,00
Betaalde bedragen 2015
15.306,60
AFRONDEN IN 2016
81.418,00
15.306,60
Saldo per 31 december 2015
1897 waterbehandeling Leeghwaterbad - subsidie 2015
Subsidie 2015
43.030,00
Rentevergoeding
111,00
Betaalde bedragen 2014
Betaalde bedragen 2015
43.141,00

66.111,40

1.584,00
17.576,10
19.160,10

Saldo per 31 december 2015

1898 verlichting Leeghwaterbad - subsidie 2015
Subsidie 2015
105.207,00
Betaalde bedragen 2015
105.207,00
Saldo per 31 december 2015
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AFRONDEN IN 2016
23.980,90

89.460,33
89.460,33

AFRONDEN IN 2016
15.746,67
15.746,67
-
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Bijlage 2: Voorziening groot onderhoud
Verloopoverzicht Voorziening Groot Onderhoud - Sportaccommodaties
Specificatie

2015

Stand per 1 januari

2016

€ 395.451

2017

€ 489.159

2018

€ 461.020

2019

€ 463.041

€ 478.945

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

8.224

U it te v oeren Groot Onderhoud M OP 2015
Sportaccomodaties

€

642

U itgesteld G root Onderhoud 2015en eerder

€ 101.290

Indexering/rentev ergoeding 2015

p.m
€ 101.932

Onttrekkingen 2016
U itgesteld G root Onderhoud 2015 en eerder

€ 101.290

Dotatie 2016
O ntv angen subsidie G root Onderhoud 2016

€ 101.290
€

216.448

€

143.297

U it te v oeren Groot Onderhoud M OP 2016
Sportaccomodaties

€

73.151

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

€

214.427

€

-

€

2.021

U it te v oeren Groot Onderhoud M OP 2017
Sportaccomodaties

€ 2.021
U itgesteld G root Onderhoud 2017 en eerder

p.m

Indexering/rentev ergoeding 2017

p.m

Stand per 31 december
Onttrekkingen 2018
U itgesteld G root Onderhoud 2017 en eerder

p.m.

Dotatie 2018
O ntv angen subsidie G root Onderhoud 2018

€

216.448

€

200.544

€

-

€

15.904

U it te v oeren Groot Onderhoud M OP 2018
Sportaccomodaties

€ 15.904
U itgesteld G root Onderhoud 2018 en eerder

p.m

Indexering/rentev ergoeding 2018

p.m

Onttrekkingen 2019
U itgesteld G root Onderhoud 2018 en eerder

p.m.

Dotatie 2019
O ntv angen subsidie G root Onderhoud 2019

€

216.448

€

258.634

€

-

€

-

U it te v oeren Groot Onderhoud M OP 2019
Sportaccomodaties

€ U itgesteld G root Onderhoud 2019 en eerder

p.m

Indexering/rentev ergoeding 2019

p.m

Stand per 31 december
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€ 489.159
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€ 461.020

€ 463.041

€ 478.945

€ 478.945

Verloopover zicht Voorziening Gr oot Onderhoud - Leeghwaterbad
2015
€ 15.505

Specificatie
Stand per 1 januari
Onttr ekkingen 2015
Uitgesteld Groot Onderhoud 2014 en eerder
Dotatie 2015
Ontv angen subsidie Groot Onderhoud 2015
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2015
Zw em bad

2016
€ 34.565

2017
€ 121.461-

2018
€ 97.211-

2019
€ 72.961-

p.m .
€
€

24.250

€

172.681

-

€ 148.431€ 167.491
p.m

Uitgesteld Groot Onderhoud 2015en eerder
Indexering/rentevergoeding 2015

€ 19.060
Onttr ekkingen 2016
Uitgesteld Groot Onderhoud 2015 en eerder
Dotatie 2016
Ontv angen subsidie Groot Onderhoud 2016
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2016
Zw em bad

€ 167.491
€ 167.491
€

24.250

€

12.785
€ 11.465
p.m
p.m

Uitgesteld Groot Onderhoud 2016 en eerder
Indexering/rentevergoeding 2016

€
Onttr ekkingen 2017
Uitgesteld Groot Onderhoud 2016 en eerder
Dotatie 2017
Ontv angen subsidie Groot Onderhoud 2017
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2017
Zw em bad

11.465
p.m .

€

24.250

€

-

-

€

24.250

€ 24.250
p.m
p.m

Uitgesteld Groot Onderhoud 2017 en eerder
Indexering/rentevergoeding 2017
Onttr ekkingen 2018
Uitgesteld Groot Onderhoud 2017 en eerder
Dotatie 2017
Ontv angen subsidie Groot Onderhoud 2018
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2018
Zw em bad

€

p.m .
€
€

24.250

€

-

-

€ 24.250
p.m
p.m

Uitgesteld Groot Onderhoud 2018 en eerder
Indexering/rentevergoeding 2018

€ 24.250
Onttr ekkingen 2019
Uitgesteld Groot Onderhoud 2018 en eerder
Dotatie 2019
Ontv angen subsidie Groot Onderhoud 2019
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2019
Zw em bad

p.m .
€

24.250

€

-

Jaarverslag 2015

-

€

-

€ p.m
p.m

Uitgesteld Groot Onderhoud 2019 en eerder
Indexering/rentevergoeding 2019

Stand per 31 december

€

€ 34.565
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€ 121.461-

€

97.211-

€ 72.961-

€ 72.961-

Bijlage 3: Voorziening vervangingsinvesteringen
Verloopoverzicht Voorziening Vervangingsinvesteringen
2015
Stand per 1 januari
€ 156.628

2016
€ 304.905

2017
€ 304.905

2018
€ 304.905

2019
€ 304.905

Dotaties 2013
Dakrenov atie De Vaart
Toplaag KV BEP
Renov atie Handbalv elden
Renov atie verh PC P'end
Onderw cam era's L. Bad
Onttrekkingen 2013
Renov atie softbal De Dop
Verlichting Leegh bad
Atletiekbaan De Munnik
Dotaties 2014
Toplaag Skeelerbaan
Toplaag kunstgras Purm ersteijn
Toplaag kunstgras FC Purm erend
Onttrekkingen 2014
Verlichting Leeghw aterbad
Dotaties 2015
Sportv loer gym lok Doplaan
KG hoofdv eld Wherevogels
renov atie v eld De Dop
v erharding Triim pad
trainingsv eld Wherev ogels
KG hoofdv eld P'steijn

€
€
€
€
€
€

19.181
96.215
4.069
1.761
25.407
41.568
€ 188.201

Onttrekkingen 2015
Toplaag hockey Munnik

€ 39.925
€

39.925

Dotaties 2016
Geen

€

Onttrekkingen 2016
Geen

€

€

-

€

-

-

Dotaties 2017
Geen

€

Onttrekkingen 2017
Geen

€

€

-

€

-

-

Dotaties 2018
Geen

€

Onttrekkingen 2018
Geen

€

€

-

€

-

-

Dotaties 2019
Geen

€

Onttrekkingen 2019
Geen

Stand per 31 december

Jaarverslag 2015

€

€ 304.905

€ 304.905
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€ 304.905

€ 304.905

€

-

€

-

-

€ 304.905

Verloopoverzicht Voorziening Vervangingsinvesteringen (verschuiving in boekjaren)
2015
€

Stand per 1 januari
Dotaties 2015
Luchtbehandeling De Vaart
Vervangingen LWB
Vervangen div. vloeren, voegen en roosters.
Verangen regeling LBK, CV en waterzuivering
Vervangen div. verlichting
Vevangen div. instal. (geluid, camera, inbraak en telefoon)
Renovatie A-veld vpv Purmersteijn
Renovatie A-veld Wherevogels
Dakbedekking gymlokaal Sweelinckstraat
Renovatie trainingsveld Wherevogels
Renovatie jeugdveld Sportcomplex De Dop
Verharding Sportcomplex Trimpad

€
€

129.171
781.651

€
€
€
€
€
€

427.500
361.987
26.151
65.887
51.864
25.486

€
€

781.651
162.732

€
€
€
€

427.500
361.987
65.887
51.864

2016
€ 378.940

360.864

2017
€

123.758

2018
€ 112.866

2019
€ 112.866

€ 1.869.697
Onttrekkingen 2015
Vervangingen LWB
Toplaag hockeyveld De Munnik
Vervangen div. vloeren, voegen en roosters.
Verangen regeling LBK, CV en waterzuivering
Vervangen div. verlichting
Vevangen div. instal. (geluid, camera, inbraak en telefoon)
Renovatie A-veld vpv Purmersteijn
Renovatie A-veld Wherevogels
Renovatie trainingsveld Wherevogels
Renovatie jeugdveld Sportcomplex De Dop

€ 1.851.621
Dotaties 2016
Geen

€

-

Onttrekkingen 2016
Vervangen sportvloer Tarwestraat
Renovatie C-veld Wherevogels
LWB conservering deuren, kozijnen en RVS
LWB vervangen filterzand
LWB lockers kleedruimte
LWB toegangspoortjes vervangen

€
€
€
€
€
€

41.197
66.823
52.569
32.485
34.333
27.775

€

-

€ 255.182
Dotaties 2017
LWB conservering deuren, kozijnen en RVS
LWB vervangen filterzand
LWB lockers kleedruimte
LWB toegangspoortjes vervangen
LWB gietvloer horeca
Verharding vpv Purmersteijn
Sportcomplex De Munnik KGjeugdveld
Verharding Sportcomplex De Dop
De Munnik, beregening 2e veld
Toplaag 2e hockeyvled De Munnik
LWB gietvloer centrale hal
LWB voegwerk wand- en vloertegels
LWB dakveiligheidsvoorzieningen
Vervanging LWB bar en kassa
Voorbereiding en toezicht vervangingen LWB
Vervangen sportvloer Tarwestraat
Renovatie gebakoveld vpv Purmersteijn
Renovatie C-veld Wherevogels
Verharding Sportcomplex De Munnik

€ 52.569
€ 32.485
€ 34.333
€ 27.775
€ 36.191
€ 25.893
€ 200.000
€ 25.893
€ 25.000
€ 201.711
€ 32.529
€ 39.041
€ 40.369
€ 26.447
€
3.174
€ 41.197
€ 66.823
€ 66.823
€ 25.893

Onttrekkingen 2017
LWB gietvloer horeca
Verharding vpv Purmersteijn
Verharding Sportcomplex De Dop
Sportcomplex De Munnik KGjeugdveld
De Munnik, beregening 2e veld
Toplaag 2e hockeyvled De Munnik
Dakbedekking gymlokaal Sweelinckstraat
Vloertegels Karekiet
Sportvloer De Karekiet
Boeiboorden De Karekiet
Buitenkozijnen De Karekiet
LWB gietvloer centrale hal
LWB voegwerk wand- en vloertegels
LWB dakveiligheidsvoorzieningen
Vervanging LWB bar en kassa
Voorbereiding en toezicht vervangingen LWB
Renovatie gebakoveld vpv Purmersteijn
Verharding Sportcomplex De Munnik

€ 36.191
€ 25.893
€ 25.893
€ 200.000
€ 25.000
€ 201.711
€ 26.151
€ 41.642
€ 75.348
€ 38.782
€ 84.151
€ 32.529
€ 39.041
€ 40.369
€ 26.447
€
3.174
€ 66.823
€ 25.893

€ 1.004.146

€ 1.015.038
Dotaties 2018
Electr install/verl De Karekiet
Verharding Sportcomplex Savannestraat
Gymlokaal Sportlaan
Toplaag kunstgras 1e veld Wherevogels
Renovatie B-veld Wherevogels
Toplaag kunstgras 2e veld FC Purmerend
Vlotten Roeivereniging De Where
LWB springplank en speelelementen

€ 30.781
€ 25.893
€ 100.935
€ 245.000
€ 66.823
€ 245.000
€ 16.626
€ 33.966

Onttrekkingen 2018
Electr install/verl De Karekiet
Verharding Sportcomplex Savannestraat
Gymlokaal Sportlaan
Toplaag kunstgras 1e veld Wherevogels
Renovatie B-veld Wherevogels
Toplaag kunstgras 2e veld FC Purmerend
Vlotten Roeivereniging De Where
LWB springplank en speelelementen

€ 30.781
€ 25.893
€ 100.935
€ 245.000
€ 66.823
€ 245.000
€ 16.626
€ 33.966

€ 765.024

€ 765.024
Dotaties 2019
Vervanging AED's
Sportzaal De Karekiet bu-koz/deur/betim.
Sportzaal De Karekiet boeiboord
Sportzaal De Karekiet voegwerk/beton
Gymlokaal Doplaan bu-koz/deur/betim.
Gymlokaal Sweelinckstraat bu-koz/deur/betim.
Sportcomplex Van Ijsendijk Toplaag kunstgrastraining 5
Sportcomplex De Dop Honkbalveld senior
Sportcomplex Heemstee 65 Toplaag 1e aanleg 2009
Sportcomplex Heemstee 65 Beachvelden (10 jr)
Sportcomplex Westerweg Parkeerterrein

€ 73.440
€ 100.400
€ 41.165
€ 28.090
€ 56.097
€ 92.342
€ 98.222
€ 68.159
€ 164.562
€ 47.457
€ 47.032

Onttrekkingen 2019
Luchtbehandeling De Vaart
Vervanging AED's
Sportzaal De Karekiet bu-koz/deur/betim.
Sportzaal De Karekiet boeiboord
Sportzaal De Karekiet voegwerk/beton
Gymlokaal Doplaan bu-koz/deur/betim.
Gymlokaal Sweelinckstraat bu-koz/deur/betim.
Sportcomplex Van Ijsendijk Toplaag kunstgrastraining 5
Sportcomplex De Dop Honkbalveld senior
Sportcomplex Heemstee 65 Toplaag 1e aanleg 2009
Sportcomplex Heemstee 65 Beachvelden (10 jr)
Sportcomplex Westerweg Parkeerterrein

€ 129.171
€ 73.440
€ 100.400
€ 41.165
€ 28.090
€ 56.097
€ 92.342
€ 98.222
€ 68.159
€ 164.562
€ 47.457
€ 47.032

€ 816.965

€ 946.136
Stand per 31 december
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€

378.940

€ 123.758

€
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112.866

€ 112.866

€

16.305-

Bijlage 4: Overzicht sportsubsidies
Tabel: jeugdsubsidie 2013 - 2015 (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 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.

2013

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

Tabel: subsidie sporttechnisch kader 2013 - 2015 (bedragen in €)
Vereniging
Itaikan
Gym net
Kodokan
M.H.C.P.
Purm erend, F.C.
Purm ersteyn
W aterland, Rugbyclub
W .Z.P.C.

2013

2015 t.l.v. Jeugdsubsidie: IJs- en Inlineskateclub € 6.623.58.
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2015

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
595,00
595,00
595,00
595,00
595,00
595,00

3.570,00
41.087,55

Totaal
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2014

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

671,70
649,20
829,20
450,45
454,20
686,70
776,70
716,70
2.749,20
1.009,20
1.924,20
2.741,70
450,45
1.294,20
487,95
682,95
645,45
5.809,20
3.934,20
469,20
585,45
461,70
765,45
442,95
521,70
772,95
709,20
705,45
484,20
562,95
4.646,70
1.504,20
39.595,65

2015
604,00
604,00
604,00
604,00
604,00
604,00
604,00

608,50
608,50
608,50

4.228,00
41.919,30

2.602,00
42.197,65

168,00
608,50

Huursommen gemeente Purmerend 2015
project
accom

320 Beukenkam p
321 Vaart
323 Karekiet
totaal sporthallen
Gymlokalen
Project
accom

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

Doplaan
Sportlaan
Sw eelinckstraat
Tarw estraat
Zuivelpad
Gors
Jan van Egm ondstraat
Gangeslaan
Melkw eg
Weide
Yellow stone
Slenkstraat
Totaal gymlokalen
Buitensportaccomodaties
Project
accom
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366

Flevostraat 50
Van Ijsendijkstraat 140
Westerw eg 48
Savennestraat 51-53
De Dop / Van Ijsendijkstraat 68 a en b
De Munniek Flevostraat 251
Heem stee 65
De Where
Trim pad 10
Westerw eg
Totaal buitensportaccommodaties
Sport-o-theek
Project
accom
371 Sport-o-theek

afrekening

4900
begroot
verschil

38.138
38.138
38.139

38.436
38.436
38.437

298
298
298

114.414

115.309

894

afrekening

5.722
5.722
5.722
5.722
5.722
17.168
5.722
5.722
5.722
5.635
5.722
5.722
80.023
afrekening
22.883
22.883
22.883
22.883
22.883
22.883
22.883
22.883
22.883
22.883
228.830
afrekening

begroot

verschil

5.767
5.767
5.767
5.767
5.767
17.301
5.767
5.767
5.767
5.767
5.767
5.767
80.738
begroot

45
45
45
45
45
133
45
45
45
132
45
45
715
verschil

23.061
23.061
23.061
23.061
23.061
23.061
23.061
23.061
23.061
23.061
230.610
begroot

178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
1.780
verschil

11.414

11.530

116

Totaal sport-o-theek

11.414

11.530

116

Sportaccom en sport-o-theek
Leeghwaterbad algemeen
Project
accom

434.684

438.187

400 Leeghw aterbad algem een
Totaal Leeghwaterbad
Totaal alle huursommen

afrekening

begroot

verschil

56.935

57.654

719

56.935
491.618

57.654
495.841

719

Afrekening t.o.v. beschikte bedragen
Huursommen
491.618
486.160
Afekening
Nog te ontvangen van gem eente
Slenk- Geulenstraat is de huursom wel gefactureerd en betaald, echter de
huurovereenkomst is nog niet geformaliseerd.
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3.505
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5.458,005.458,00-

Onroerend zaak belasting 2015
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

3.763
2.403
1.177
0
519
406
638
523
501
1.070
0
0
666
1.068
586
0
861
2.034
1.413
3.652
873
2.487
217
0
855
169
28.868
54.749

begroot

3.398
2.875
1.439
0
629
508
721
604
615
1.296
0
0
778
1.420
760
0
1.982
1.860
1.389
4.022
899
2.893
222
0
822
173
39.402
68.707

verschil

-365
472
262
0
110
102
83
81
114
226
0
0
112
352
174
0
1.121
-174
-24
370
26
406
5
0
-33
4
10.534

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

54.749,00

Afekening
Te betalen aan gem eente

Jaarverslag 2015

76.917,00

22.168,00

22.168,00
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Tabel: ozb subsidie 2015 (bedragen in €)
Subsidie
Totaal uitbetaald

Vereniging

aanslag

OZB E

OZB G

Riool E

Riool G

St. Biljart Centrum
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
De Speelkraam

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

547,88
650,48
689,47
1.481,54
432,97
625,86
582,76
227,77
841,32
254,44
320,11
531,46
231,87

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

116,16
116,16
116,16
116,16
116,16
116,16
116,16
116,16
116,16
116,16
116,16
116,16
116,16

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

67,80
67,80
203,40
203,40
67,80
67,80
67,80
67,80
67,80
135,60
67,80
67,80
67,80

€
€
€
€
€
€
€

432,97
508,89
556,09
406,29
568,40
974,70
445,28

€
€
€
€
€
€
€

116,16
116,16
116,16
116,16
116,16
116,16
116,16

€
€
€
€
€
€
€
€

67,80
67,80
67,80
135,60
67,80
67,80
67,80
67,80

€

791,22

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

€

67,80

€
€
€
€
€
€

408,34
96,44
568,40
673,05
147,74
1.030,10

€
€
€
€
€
€

116,16
116,16
116,16
116,16
116,16
116,16

€
€
€
€
€
€

Totaal

€ 43.321,56

1.839,10
1.464,63
3.305,85
3.236,43
1.036,39
1.416,16
1.331,31
632,39
2.401,03
2.673,24
814,19
1.230,31
640,47
268,38
2.267,93
1.185,87
1.278,79
1.051,67
1.602,55
2.102,96
1.060,63
1.085,78
926,82
463,41
524,50
799,47
1.303,33
1.644,67
698,03
2.212,03
823,24

€ 15.025,84

€
€
€
€
€
€

530,79
630,19
667,96
1.435,33
419,46
606,34
564,59
220,66
854,84
1.242,49
310,12
514,89
224,64
268,38
419,46
493,02
538,74
393,62
550,67
944,30
431,29
145,12
135,60
395,61
451,27
550,67
652,06
143,13
997,97
755,44

€ 16.488,65

Subsi di es 2015

€ 3.020,16

135,60
67,80
203,40
67,80
67,80
67,80

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

1.262,63
1.464,63
1.676,99
3.236,43
1.036,39
1.416,16
1.331,31
632,39
1.880,12
1.748,69
814,19
1.230,31
640,47
268,38
1.036,39
1.185,87
1.278,79
1.051,67
1.303,03
2.102,96
1.060,53
212,92
926,82
463,41
524,50
799,47
1.303,03
1.644,67
474,83
2.212,03
823,24

€ 2.508,60

€

37.043,25

4450
afr ekening begr oot

310 Subsidie algem een - deskundigheidsbev
1.955,00
ordering
311 Jeugdsubsidie

-

48.821,00

45.920,00

1.823,00

6.105,00

37.043,00

34.165,00

89.642,00

86.190,00

89.642,00

86.190,00

312 Open Activ iteiten
313 OZB subsidie

Totaal subsi di es

ver schil

1.955,002.901,004.282,00
2.878,00-

A fr ekening t.o.v. beschikte bedr agen

Spor tsubsi di es

A fekeni ng
N o g te o ntv angen v an gem eente

Jaarverslag 2015

56

3.452,00-

3.45 2,00-

