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Welkom
Hierbij presenteren we ons jaarverslag over het jaar 2016. 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 in 2016 is gerealiseerd.
Samen met onze partners richten we ons tevens op bevordering van gezondheid,
ontmoeting en bestrijding van eenzaamheid in Purmerend door sport in te zetten als middel.
Het jaarverslag geeft een weergave van onze prestaties en gerealiseerde activiteiten. 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 onze activiteiten. Met gepaste trots blikken we onder meer even terug op een
(ge)vierde Koningssportdag, de tweede editie van Kerst in het Park, een eerste editie van
Purmerend aan Zee en de eerste/laatste paal van de Multifunctionele Sportaccommodatie.
Na een overzicht van de activiteiten treft u de financiële verantwoording over 2016 aan.
Hierin vindt u de gerealiseerde baten en lasten afgezet tegen de begroting met een
verklaring van eventuele verschillen. Op 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!
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1. Missie
1.1

Inleiding

Samen met diverse partners, waaronder onder meer de Sportraad, het onderwijs, de
kinderopvang, Zorgcirkel, Prinsenstichting, GGD en Stichting Gehandicaptensport Waterland,
geeft Spurd uitvoering aan maatschappelijke opgave 1a “Een gezonde geest in een gezond
lichaam”. Deze maatschappelijke opgave staat met name in het teken van sport en
gezondheid, maar in samenwerking met haar partners werkt Spurd ook aan de invulling van
andere maatschappelijke opgaven.

1.2

Missie

De missie van Spurd is “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

Samenwerking staat hoog op de agenda. Spurd kent dan ook meerdere belanghebbenden
en partners waarmee zij samenwerkt. 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, 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. 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 recreatief te zwemmen (78%). 23% van de bezoekers
komt banen zwemmen.
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.

2.3

Partners

2.3.1

Gemeente

Gemeente Purmerend
De gemeente Purmerend is als opdrachtgever en subsidieverstrekker de belangrijkste partner
in de bevordering van sport, bewegen en een gezonde leefstijl in de stad. Zij draagt zorg
voor subsidiëring van sportstimuleringsactiviteiten, de exploitatie van sportaccommodaties en
het zwembad en de uitvoering van sport- en gezondheidsprogramma’s. Daarnaast is de
gemeente Purmerend nauw betrokken bij JOGG, de sociale wijkteams, de ontwikkeling van
de multifunctionele sportaccommodatie en het nieuwe rugbycomplex. Het bestuur van
Spurd voert tweemaandelijks overleg met de wethouder Sport.
Gemeente Beemster
Vanaf 1 september 2016 verzorgt Spurd het onderhoud aan de sportvelden in de gemeente
Beemster. De overige werkzaamheden op de Beemster sportparken worden door de
afdeling Uitvoering uitgevoerd.
2.3.2

Sportraad Purmerend

Als vrijwilligersorganisatie behartigt de Sportraad de belangen van ruim 50 sportverenigingen
in Purmerend. Zij treedt op als adviseur naar de verenigingen en fungeert als intermediair
tussen de verenigingen, de gemeente, Spurd en de politiek. Verder adviseert de Sportraad
1

Bron: Regionale omnibusenquête 2015, Gemeente Purmerend.
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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 zijn
gesprekken 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
gezonder te eten en te drinken 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 zodat gouden kansen worden geboden aan het publieke domein. Sport
kan namelijk, naast de aanpak van overgewicht, een effectieve bijdrage leveren aan een
duurzaam leefbare woonomgeving, de economie (arbeid), integratie en participatie, zorg
en gezondheid en het voorkomen van eenzaamheid. Enkele partnerships en voorbeelden
van effecten in het sociaal domein worden hieronder gepresenteerd. Daarnaast wordt er
een aantal beschreven in hoofdstuk 3 onder activiteiten.
Sportverenigingen en -bonden
Partner in de realisatie van diverse maatschappelijke opgaven (Veilig Sportklimaat,
Allergenenwet), de organisatie van sportactiviteiten en –evenementen, het delen van kennis
en verenigingsondersteuning.
Gezonde Sportkantine
In 2016 zijn AV NEA Volharding en VPV Purmersteijn, in navolging van FC Purmerend, in
samenwerking met Spurd en JOGG gestart met de ontwikkeling van een gezonde
sportkantine. AV NEA Volharding heeft zelfs als eerste in Nederland de zilveren status bereikt.
Onderwijs
Partner in de ontwikkeling en organisatie van sport- en gezondheidsprojecten voor jongeren,
de brede ontwikkeling waarin het kind centraal staat, schoolse – en naschoolse activiteiten in
samenwerking met sportverenigingen, afstemming van accommodatiebeleid, de inzet van
buurtsportcoaches 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.
Jaarverslag 2016
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Special Forces
Door samenwerking met de Prinsenstichting, Rijser transport, de voetbalverenigingen VPV
Purmersteijn, v.v. de Wherevogels, FC Purmerend en ZVVO, de Martin Luther Kingschool is een
platform opgericht (Special Forces). Dit platform heeft als doel sportmogelijkheden in
Purmerend (en omgeving) voor mensen met een beperking en - met een aan autisme
verwante stoornis te creëren en de maatschappelijke integratie van deze doelgroepen te
vergroten. Special Forces is mede mogelijk gemaakt door subsidie vanuit de Sportimpuls.
Grenzeloos Actief
Het landelijke sport- en beweegprogramma Grenzeloos Actief maakt sporten en bewegen
voor iedereen met een beperking mogelijk door een passend en toegankelijk aanbod in de
buurt te creëren op basis van vraag en behoefte.
Prinsenstichting
Spurd en Prinsenstichting kennen een intentieovereenkomst 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 2016 op de sportaccommodaties en bij sportverenigingen ingezet om
additionele onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
Waterlandziekenhuis
Partner in de ontwikkeling en organisatie van een sluitend aanbod van sport- en
gezondheidsprojecten mede in combinatie door samenwerking met het onderwijsveld. In
2016 zijn projecten uitgevoerd ter bevordering van activiteiten voor onder meer
(ex)kankerpatiënten, mensen met een stoma en - met hartklachten.
Zorgcirkel
Spurd en De Zorgcirkel kennen een intentieovereenkomst ter bevordering van de
leefbaarheid, het bewegen en een gezonde leefstijl van Purmerendse ouderen.
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.
Clup Welzijn
Partner in o.a. de samenwerking op het terrein van activiteiten en werving en
deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. In 2016 heeft Spurd weer met Clup gewerkt aan
de optimalisatie van het Vrijwilligerspunt.
Fitnesscentra
Partner in de ontwikkeling en organisatie van diverse sport- en gezondheidsprojecten. Met
diverse fysio-/fitnessorganisaties wordt samengewerkt in de bevordering van activiteiten.
Only Friends
Partner in de uitvoering van aangepast sporten voor jeugd.
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 in samenwerking een programma aangeboden voor mensen met
niet-aangeboren hersenletsel.
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3. Activiteiten
3.1

Inleiding

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

3.2

Stimulering sport, bewegen en een gezonde leefstijl

Indicatoren Sportstimulering

JR 2015

B 2016

JR 2016

Aantal deelnemers jeugdsportpas basisonderwijs

1.123

1.300

913

Aantal deelnemers sport brede school

6.467

5.500

5.614

Aantal deelnemers PurVak

24.810

25.000

25.230

Aantal deelnemers BuurtSportWerk

24.751

26.500

26.629

Aantal deelnemers 50+

10.682

11.000

9.144

182

500

10

Aantal maatschappelijke stageplekken
3.2.1

Jeugd / jongeren

Jongeren op Gezond Gewicht
Onder regie van Spurd is voor het vijfde jaar samen met gemeente en diverse lokale partners
uit het onderwijs, de kinderopvang, zorg, welzijn, sport en het bedrijfsleven gewerkt aan de
aanpak van overgewicht onder kinderen en jongeren. Na de wijken Overwhere en
Wheermolen zijn in 2016 ook Purmer-Noord en Purmer-Zuid aangewezen als wijken waar de
JOGG-methode wordt toegepast.
In de wijken Overwhere en Wheermolen stond afgelopen jaar het thema ‘Gratis Bewegen!’
centraal. Binnen dit thema is gewerkt aan vergroting van de bekendheid van (gratis)
speelplekken en beweegactiviteiten in de buurt, het verfraaien van schoolpleinen en de
opening van een calisthenics park (openlucht fitness).
In de wijken Purmer-Noord en Purmer-Zuid stond het thema ‘Drink Water!’ centraal met als
hoogtepunt de DrinkWaterWeken. Na deze weken merkten docenten een verandering in
gedrag bij de kinderen op waardoor op bepaalde scholen vaste waterdagen zijn ingevoerd.
In het Tiener- en Kindercentrum Riekstraat en bij Kinderopvang Purmerend werden extra
activiteiten rondom het thema drinkwater georganiseerd.
Naast genoemde thema’s was er blijvende aandacht voor het gezond(er) maken van het
voedingsaanbod in school- en sportkantines. Dit jaar ontvingen Scholengemeenschap W.J.
Bladergroen de gezonde schoolkantineschaal en atletiekvereniging NEA Volharding (als
eerste kantine in Nederland) het Zilveren Sportkantine Vaantje.
De basisschoolmethode ‘Lekker fit!’ – waarbij kinderen bewust worden gemaakt van hun
leefstijl – is in het schooljaar 2015-2016 op vier scholen uitgevoerd. Twee scholen behaalden
het landelijke vignet de ‘gezonde school’ thema voeding en zijn nu bezig met de aanvraag
voor een vignet thema bewegen. De twee andere scholen werkten aan de aanvraag voor
een vignet thema voeding en behalen het felbegeerde vignet in 2017.
Jaarverslag 2016
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PurVak
De vier perioden met Purmerendse vakantieactiviteiten waren gedurende de 5 weken in
2016 voor de meer dan 25.000 bezoekers weer een groot kinderfeest. Op zo’n 10 locaties zijn
diverse sport- en spelactiviteiten georganiseerd variërend van balsporten tot atletiek en
zeilen. Sommige locaties waren soms omgebouwd als het ware één grote apenkooi. Tijdens
de Purvak werden kinderen bewust gemaakt van het gezond drinken van water. Naar
aanleiding van signalen van buiten is in 2016 ingespeeld op de vraag naar een
PeuterPurVak. Voor peuters tussen 2 en 4 jaar werd speciaal een gymzaal ingericht. Ook voor
jongeren vanaf 13 jaar werd een speciale avond-PurVak in sporthal de Vaart georganiseerd.
BuurtSportWerk
In afstemming op de vraag van de kinderen uit de buurt vindt een variatie aan activiteiten
plaats op diverse locaties verspreid over Purmerend. 26.629 kinderen (+7,6% t.o.v. 2015)
genoten in 2016 van luchtattracties en diverse sporten en spellen zoals het chaosdoelenspel,
stopdans, voetbal en trefbal.
JeugdSportPas
Hoewel het aantal deelnemers is gedaald van 1.123 in 2015 naar 913 in 2016, zijn de effecten
van de jeugdsportpas nog steeds positief. In de periode vanaf 2013 zijn 409 kinderen door de
JeugdSportPas lid geworden van een sportvereniging. In 2016 zijn 293 cursussen door 83
verschillende sportaanbieders georganiseerd.
Sport en Spel in de Binnenstad
Op zaterdag 2 juli 2016 werd op vijf verschillende locaties in de binnenstad de 2e editie van
het sportevenement Sport en Spel in de Binnenstad georganiseerd in opdracht van het
Binnenstad Ondernemers Fonds (BOF). Op de Koemarkt waren verschillende dansoptredens,
een dj, een luchtkussen met trefbal en een dubbele stormbaan. Bij het Willem Eggert
Centrum waren een dance battle en oudhollandse spelen, bij de Melkwegbrug zorgde de
Blobjump voor spektakel en op de Kaasmarkt was het circus. Het evenement trok 1.750
bezoekers.
Koningssportdag
4.800 kinderen van twintig scholen hebben in het Leeghwaterpark tijdens de
Koningssportdag in 2016 de dag van hun leven gehad. Met een keuzeprogramma van zeven
sportieve onderdelen was er voldoende te beleven. Naast Spurd boden kinderboerderij De
Ridder en speeltuin De Speelkraam activiteiten aan. Het amfitheater werd omgetoverd tot
een circus voor kleuters. De Koningssportdag is financieel mede mogelijk gemaakt door
opbrengsten uit algemene activiteiten 2015 en onttrekking uit de voorziening
buurtsportcoaches.
Buitenspeeldag
Met zo’n 600 deelnemende kinderen, 400 ouders en partners SKOP, Sportify Kids en het Regio
College ontstond op de Koemarkt tijdens de Buitenspeeldag weer een waar kinderfeest.
2016 stond in het teken van Olympische Spelen. Ook dit niet gesubsidieerde evenement is
mede mogelijk gemaakt dankzij opbrengsten vanuit de algemene activiteiten 2015.
Nationale Sportweek
In 2016 vond de Nationale Sportweek plaats van 19 tot en met 23 september. Middelpunt
vormde het winkelcentrum Weidevenne. In samenwerking met De Zorgcirkel,
jongerencentrum Columbuzz, Prinsenstichting en diverse sportverenigingen hebben 410
kinderen en ouders genoten van de georganiseerde activiteiten en clinics. De Nationale
Sportweek is eveneens mede mogelijk gemaakt dankzij opbrengsten vanuit de algemene
activiteiten 2015.
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SportClub Extra
SportClub Extra verbetert in De Kraal spelenderwijs met specifieke aandacht de motoriek van
kinderen tussen 4 en 12 jaar. Aan deze activiteit hebben in 2016 556 kinderen deelgenomen,
welke nagenoeg gelijk is aan 2015 (553).
Sport op het voortgezet onderwijs in Purmerend
In 2016 zijn aan leerlingen van de scholen Nelson Mandela, SG Antoni Gaudi, SG Gerrit
Rietveld, SG W.J. Bladergroen, Da Vinci College, Jan van Egmond Lyceum en Clusius College
sportclinics aangeboden door de buurtsportcoaches van Spurd.
Sport op en met het middelbaar onderwijs in Purmerend
Vakdocenten lichamelijke opvoeding van Spurd hebben in 2016 bewegingsonderwijs
gegeven aan eerstejaars studenten Zorg en Welzijn van het Regio College. Naast sport en
bewegen is bijzondere aandacht besteed aan ‘samenwerken’ en ‘groepsvorming’. Ook
heeft Spurd een sportdag georganiseerd voor het Regio College met als thema
‘samenwerken’.
Studenten van het Horizon College en het Regio College hebben geholpen bij het
organiseren van sportdagen voor basisscholen. Tijdens de Koningsspelen hebben studenten
van het Horizon College en het Regio College mede gezorgd voor uitvoering van de door
Spurd georganiseerde activiteiten. De Buitenspeeldag werd weer onder begeleiding van
Spurd door het Regio College vorm gegeven.
Signalering 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.
3.2.2

Sportstimulering 50+

Van sportstimuleringsactiviteit naar reguliere sportclub
Het aantal 50+ers dat heeft deelgenomen aan sportstimuleringsactiviteiten van Spurd is
afgelopen jaar met 14,4% afgenomen tot 9.144. Het doel van deze activiteiten is dan ook
50+ers door te laten stromen bij activiteiten van reguliere sportaanbieders. In toenemende
mate vinden 50+ers een passend aanbod bij deze aanbieders.
Vitaal beweegadvies op maat
50+ers kunnen via de Beweegwijzer Vitaliteit hun sport- of beweegactiviteit in Purmerend en
omgeving vinden. In 2016 werden hierin 76 verschillende activiteiten gepresenteerd. De
brochure is zowel digitaal via websites van partners als schriftelijk via huisartsen, zorgcentra,
bibliotheek en overige partners verspreid onder de doelgroep. Ook tijdens de ledendag van
Evean is de beweegwijzer gepromoot. Op deze dag werden tevens workshops met tests
georganiseerd en is aan zo’n 70 bezoekers persoonlijk sport-/beweegadvies verstrekt.
Kunstgenoten in beweging
Samen met partners Evean en cultuurhuis Wherelant is het project Kunstgenoten in beweging
voortgezet. In 2016 is vanuit de vraag van –, voor en door de deelnemers gestart met het
ontwikkelen van activiteiten op het gebied van sport, kunst of cultuur.
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Sportimpuls
In april 2016 hebben Spurd, Zorgcirkel, Gilde Purmerend en Clup Welzijn een aanvraag
ingediend voor de Sportimpuls ‘Elke stap telt’. In dit laagdrempelig wandelprogramma voor
55+ers staan conditie opbouwen en het stimuleren van sociale contacten centraal. Helaas is
de aanvraag vorig jaar afgewezen, maar met aanpassing van het plan verwachten de
partners een succesvolle aanvraag in 2017.
3.2.3

Sportstimulering mensen met een beperking

Uniek Sporten
Met de introductie van de website en app van Uniek Sporten hebben Spurd en het Fonds
Gehandicaptensport de handen ineengeslagen om nog meer mensen met een beperking
aan het sporten en bewegen te krijgen. Uniek Sporten biedt nieuws en informatie over
activiteiten en evenementen voor de doelgroep. Tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari
2017 van de Sportraad Purmerend is Uniek Sporten officieel gelanceerd.
Grenzeloos sporten
Tijdens de activiteit Grenzeloos Sporten leren leerlingen van het basis-, voortgezet – en
middelbaar beroepsonderwijs tijdens de gymles hoe het is om te sporten met een beperking.
In 2016 namen 1.133 leerlingen deel aan deze activiteit. Met steun van het Fonds
Gehandicaptensport en de Rabobank zijn twee clinics georganiseerd.
Zwem Samen
Zwem Samen is een activiteit voor mensen met dementie en hun partner of begeleider die
het langer zelfstandig functioneren in het dagelijks leven bevordert. Intensivering van inzet
vanuit betrokken vrijwilligers, casemanagers en instellingen heeft geleid tot een toename van
deelnemers. In 2016 is het aantal deelnemers met 91% gestegen naar 442 (t.o.v. 2015: 231).
‘Niet Pluis’ gevoel
In 2016 is de voorbereiding gestart om samen met de Zorgcirkel jong-dementerenden, met
de kenmerken van het zogenaamde ‘Niet Pluis gevoel’, te laten sporten en bewegen. In
2017 worden de activiteiten gestart.
DemenTalent
DemenTalent is een innovatieve vorm van dienstverlening waarbij mensen met dementie
actief blijven deelnemen aan vrijwilligersactiviteiten. In samenwerking met Stichting Wonen
en Zorg Purmerend verwijst Spurd mensen door als vrijwilliger naar een beweegactiviteit.
DoeMee
In maart 2016 is Spurd een pilot gestart om jongeren/jongvolwassenen, die ‘het moeilijk
hebben in de maatschappij’ te stimuleren tot meer bewegen. Via partners als gemeente
Purmerend (WMO en jongeren loket), React en Clup Welzijn bereikten Spurd signalen over
deze behoefte. Spurd is op 9 maart gestart met bootcamp en streetdance. Na de zomer van
2016 is hieruit een vaste bootcampgroep ontstaan waarin met name jongeren van het
jongerenloket en licht verstandelijk gehandicapten van de Prinsenstichting participeren.
Inmiddels is het een structurele Special Forces activiteit geworden bij Rugby Club Waterland
die via Grenzeloos Actief een startsubsidie heeft aangevraagd. Vijf jongeren van DoeMee
zijn inmiddels lid geworden van de rugbyclub. DoeMee kende in 2016 totaal 360 deelnemers.
Special Forces
Het platform Special Forces heeft tot doel sportmogelijkheden in Purmerend (en omgeving)
te creëren voor mensen met een beperking en de maatschappelijke integratie onder deze
doelgroep te vergroten. Het project Special Forces is een samenwerking tussen Rijser
Transport, Prinsenstichting, Spurd, Martin Luther Kingschool en circa 10 Purmerendse
sportverenigingen. Naast de structurele (verenigings)activiteiten is in 2016 een aantal
bijzondere evenementen voor de doelgroep georganiseerd, waaronder het PUEFA
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voetbaltoernooi, de Zandvoort Circuit Run en de Manifestatie aangepast sporten op de
Koemarkt. Ook is de JeugdSportPas Special Forces in 2016 uitgebreid met cursussen hockey,
judo, voetbal en rolstoelbasketbal voor kinderen met een aan autisme verwante beperking.
In het kader van de maatschappelijke integratie doen de cliënten werkervaring op met
bezorgdiensten met bakfietsen. Prinsenstichting heeft een afdeling Special Forces Work
opgericht voor onder meer de werving van berijders van deze bakfietsen.
Young Athletes
Young Athletes is een project vanuit de wereldwijde organisatie Special Olympics en het
landelijke programma Special Heroes voor jonge kinderen (4-7 jaar) met een verstandelijke
beperking om ze vroeg kennis te laten maken met sport. In 2016 zijn voorbereidingen gestart
om dit project in 2017 te starten als pilot met clinics op de MLK school. Bij succes wordt het
project ook op de andere vier basisscholen voor speciaal onderwijs uitgevoerd.
Van revalidatie naar sporten
In het Leeghwaterbad werkt Spurd met Heliomare samen aan een revalidatieprogramma
voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Deelnemers die toe zijn aan een vervolgstap
worden vanaf 2017 met een persoonlijk sportadvies van Spurd doorverwezen naar een
structurele sport.
Samen voor Goud
Spurd heeft in het Olympische jaar 2016 samen met NOC*NSF de krachten gebundeld in het
project ‘Samen voor Goud’. Mensen met een beperking die niet of nauwelijks actief waren,
werden uitgedaagd om op eigen niveau 'goud' te winnen. Deelnemers werden gemotiveerd
door een Paralympische topsporter en na een jaar sporten wordt gekeken of ze ‘goud’
hebben behaald. De Purmerendse Martine Muizelaar is het boegbeeld van Purmerend
geworden en is landelijk als ‘good practice’ door NOC*NSF gepresenteerd. Zij zwemt nu bijna
een jaar waarbij ze inmiddels traint met Olympisch zwemster Chantal Molenkamp.
Manifestatie Aangepast Sporten
Tijdens de Marktstadrun werd weer de Manifestatie Aangepast Sporten georganiseerd met
demonstraties en informatiekramen op de Koemarkt. Helaas waren er afgelopen jaar
vanwege het slechte weer minder bezoekers dan vorig jaar (250).
Wegwijzer Aangepast Sporten
De wegwijzer Aangepast sporten is in 2016 geactualiseerd, maar vanwege de komst van de
website en app Uniek Sporten vervalt deze in januari 2017.
Mijn Personal Coach
Inholland Haarlem is het project ‘mijn personal coach’ gestart. In Purmerend zijn in 2016 de
voorbereidingen gedaan zodat vanaf 2017 4de jaars studenten mensen met een beperking
begeleiden naar een sportactiviteit.
Rollatorloop
In samenwerking tussen Spurd, De Tien Gemeenten en de Rusthoeve werd in 2016 de derde
editie van de rollatorloop voor ouderen met een rolstoel of rollator georganiseerd. De ruim 30
deelnemers met een begeleider ontvingen bij de finish hun medaille.
Aanbiedersnetwerk
Een gunstige ontwikkeling is dat door de inzet van de vier wijk-buurtsportcoaches de
overleggen in het kader van het Aanbiedersnetwerk overbodig bleken. Betrokken instanties
die werken met mensen met een beperking weten de weg naar Spurd te vinden en vice
versa.
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Provinciaal overleg
Spurd overlegt twee keer per jaar met alle organisaties Aangepast Sporten in Noord-Holland
in het Provinciaal overleg Aangepast Sporten. Naast de reguliere onderwerpen zoals de
Maand van het Aangepast Sporten, staat kennisuitwisseling op de agenda. In 2016 werden
gezamenlijk, met het project Grenzeloos Actief, sportverenigingen gestimuleerd om
aangepast sportaanbod op te starten (zie ook bij Grenzeloos Actief). De gezamenlijke
implementatie van Uniek Sporten is het tweede speerpunt van dit overleg.
Convenant autisme
Spurd heeft in 2015 stappen gezet om aan te sluiten bij het Convenant autisme
Zaanstreek/Waterland. In 2016 heeft een aantal overleggen plaats gevonden. 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 kennen elkaar,
delen hun kennis met elkaar, verwijzen aan elkaar door en zijn gezamenlijk verantwoordelijk
voor ketenzorg. De week van het autisme waarin het Leeghwaterbad geheel blauw verlicht
werd, was onderdeel van het landelijke thema: Light up the blue.
Uitbreiding Aangepast Sporten
Gelet op de vraag en behoefte is eind 2016 een wervingstraject gestart voor een tweede
medewerker Aangepast Sporten. De financiering van deze uitbreiding vindt plaats vanuit de
rijksmiddelen buurtsportcoaches. De nieuwe medewerker is voor de Kerst gestart met de
werkzaamheden in het kader van aangepast sporten.
3.2.4

Buurtsportcoaches

Vanaf het eerste kwartaal 2016 werkt Spurd met vier wijk-buurtsportcoaches voor de wijken,
Overwhere/Wheermolen, Gors/Centrum, Purmer Noord/Zuid en Weidevenne. De wijkbuurtsportcoaches zijn de spin in het web op het gebied van sporten en bewegen in hun
wijk. Het doel is om meer mensen, van alle leeftijden, aan het sporten en bewegen te krijgen
of houden. Aan de hand van een wijkplan wordt in beeld gebracht wat er al is in de wijk en
waar behoefte aan is en gaan de wijk-buurtsportcoaches de bewoners en partners, zoals de
onderwijsinstellingen, de wijkkerngroep, sportverenigingen, instellingen en organisaties die
actief zijn in de wijk, stimuleren nóg meer te investeren in de wijken. Doel is om zo veel
mogelijk mensen er een gezonde leefstijl er op nahouden, de (nog) niet actieve doelgroep
aan het bewegen te krijgen en maatschappelijke effecten te bereiken zoals bevorderen van
leefbaarheid, ontmoeting en aanpak van eenzaamheid.
In 2016 zijn de volgende activiteiten, projecten en plannen, waarbij Spurd betrokken is,
gestart en uitgevoerd. De betrokken partners staan tussen haakjes.
Overwhere/Wheermolen
- Fit en Better (gemeente)
Vanaf 2017 gaat Spurd het vervolgaanbod verzorgen door de inzet van de
buurtsportcoaches, om de weg naar de sportvereniging te stimuleren.
- Kidsclub Overwhere (Clup Welzijn, bewoners)
- Lekker in je Life, project voor kinderen met overgewicht (gemeente, onderwijs,
diëtiste, kinderfysiotherapeut, jeugdgezondheidszorg, orthopedagoog, huisarts,
projectmanager ZONH)
- Stoelgroep, bewegen met behulp van een stoel (Tien Gemeenten)
- Purra Soccer Cup, voor en door ‘probleemjongeren’ (Clup Welzijn, politie,
handhaving)
- Doe Mee, Bootcamp (Prinsenstichting en RC Waterland)
Centrum/Gors
- Kickboksen voor tienermeiden (Clup Welzijn)
Spurd heeft dit programma ontwikkeld, gefaciliteerd, gepromoot en de trainster
geregeld.
- Integraal Kind Centrum Willem Eggertschool, beweegprogramma (OPSO, SKOP,
gemeente, Clup Welzijn)
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- Buitenspeeldag (Regio College)
Purmer Noord/Zuid
- Integraal Kind Centrum Akkerdijk, beweegprogramma (OPSO, SKOP, gemeente, Clup
Welzijn)
- Opening van het nieuwe seizoen Purmerbos (staatbosbeheer, gemeente)
- Skate Event (jonge skaters, Clup Welzijn)
- Buurtfeest (bewoners, gemeente)
- Waterdagen (basisonderwijs, SKOP)
Weidevenne
- Waterdagen (basisonderwijs, SKOP)
- Opening sportieve BSO (SKOP, FC Purmerend)
Daarnaast coördineren de wijk-buurtsportcoaches de clinics die gedurende het hele
schooljaar op alle basisscholen worden gegeven door de buurtsportcoach uitvoerend
(verbonden aan een tak van sport van een sportvereniging). De buurtsportcoach uitvoerend
en de wijk-buurtsportcoach zijn direct betrokken bij het onderdeel ‘Sport in de Wijk’ van de
JeugdSportPas. Dit betekent dat op alle scholen het aanbod ‘Sport in de Wijk’ onder de
aandacht gebracht wordt, maar ook dat meegedacht en/of mee georganiseerd wordt als
het om andere sportieve activiteiten gaat. Zo is de buurtsportcoach/vakdocent lichamelijke
opvoeding 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 verenigingsondersteuning. De 10 sporten die door de
buurtsportcoaches werden uitgevoerd, zijn: honk- en softbal, handbal, korfbal, volleybal,
voetbal, rugby, turnen, hockey, tennis, en atletiek. De buurtsportcoach geeft clinics tijdens de
schooltijden, cursussen na schooltijd en zijn voor hun tak van sport actief binnen de
sportvereniging.
Het team vakdocenten lichamelijke opvoeding is in 2016 uitgebreid met drie collega’s.
Scholen kampen met een afname van bevoegde vakdocent om de lessen lichamelijke
opvoeding te doceren. De verwachting is dat ook in 2017 de vraag om vakdocenten
lichamelijke opvoeding verder zal toenemen Ook in Monnickendam en Beemster zijn
vakdocenten van Spurd actief. In 2016 is een start gemaakt met het vormen van een
visieplan bewegingsonderwijs, welke in 2017 wordt besproken met de schoolbesturen.
In 2016 hebben alle vakdocenten, in dienst van Spurd, de basiscursus MRT deel A gevolgd en
zijn gestart met deel B. Hierdoor kan iedereen een leerlingvolgsysteem (LVS) op het gebied
van motoriek afnemen. Na het afronden van deel B is de kennis aanwezig om motorische
remedial teaching te geven (MRT). Doel is om in de toekomst op de basisscholen een
gezondheidsonderzoek uit te voeren in groep 2, 5 en 7 waarbij zowel het LVS als de lengte en
gewicht van de leerlingen worden afgenomen. Er is in samenwerking met de GGD een pilot
gestart in 2016. Bij leerlingen van groep 5 van basisschool de Akker/Dijk is het
gezondheidsonderzoek in november 2016 afgenomen. De vakdocenten lichamelijke
opvoeding namen het LVS af en een jeugdarts van de GGD de lengte en gewicht.
Afhankelijk van de uitslag vond daarna een gesprek plaats met de groepsdocent en de
vakdocent lichamelijke opvoeding of met de jeugdarts van de GGD en werd het kind
doorverwezen (arts, MRT, SportClub Extra, etc.). Naast de hiervoor genoemde inzet van de
diverse buurtsportcoaches zijn ook uren beschikbaar voor de buurtsportcoaches die worden
ingezet ten behoeve voor de activiteiten van het BuurtSportWerk, PurVak en het organiseren
van de diverse evenementen (zoals de Koningssportdag, Nationale Sportweek en de
Buitenspeeldag).
3.2.5

Aanpak ontwikkelingsachterstanden 2-4 jarigen

Vanaf oktober 2015 is, dankzij de projectsubsidie ‘aanpak ontwikkelingsachterstanden 2 tot 4
jarigen in de wijken Overwhere en Wheermolen’ van de gemeente Purmerend, gestart met
de pilot Team Kind Centraal. Bij aanvang zat de ureninzet voornamelijk in ontwikkelwerk,
maar vanaf 2016 vond de praktische invulling daarvan plaats. Vanuit de motorische
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ontwikkeling hebben diverse interventies plaatsgevonden. Zo is er een cursus ontwikkeld die
gericht is op de taal en motorische ontwikkeling. Deze cursus is, met wisselend succes, diverse
malen uitgevoerd voor ouders op de peuterspeelzalen. Individuele kinderen zijn, op
aanvraag van de peuterspeelzaalleidster, motorisch geobserveerd en er zijn huisbezoeken
afgelegd bij ouders met kinderen die overgewicht hebben en weinig bewegen. Op de
peuterspeelzalen zijn de thema’s, waarmee gewerkt wordt, vertaald in (extra)
beweegactiviteiten en hebben de peuterspeelzaalleidsters tips gehad om de intensiteit en
effectiviteit van de beweegopdrachten te verhogen. Omdat de peuterspeelzalen in de
zomervakantie zes weken dicht zijn is er een buitenspeelactiviteit en een speciale
PeuterPurVak ontwikkeld. Gedurende de eerste vier weken van de zomervakantie werd er
elke dag vanuit een andere peuterspeelzaal met ouder en kind gespeeld. In de laatste twee
weken van de zomervakantie is in gymnastieklokaal Sweelinckstraat een speciale
PeuterPurVak georganiseerd. Ouders konden hier -in de ochtend- elke dag komen spelen.
Door een medewerkster van de bibliotheek werd er voorgelezen. Ouders waren enthousiast
over dit aanbod, zodat in de herfstvakantie deze activiteit werd herhaald. De PeuterPurvak
telde in totaal 225 bezoekers.
3.2.6

Kinderopvang

Spurd heeft ook in 2016 regelmatig samengewerkt met de volgende twee kinderopvang
instellingen in Purmerend:
Sportify Kids
De samenwerking met Sportify Kids is in het jaar 2016 geïntensiveerd. Er werden niet alleen
meer clinics georganiseerd, maar ook de uitwisseling van personeel is toegenomen. De
buurtsportcoaches van Spurd werden 28 keer ingezet bij de naschoolse opvang. Een
medewerker van Sportify Kids valt wekelijks in om lessen lichamelijke opvoeding te verzorgen.
Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP)
Met Stichting Kinderopvang Purmerend is de afgelopen jaren een samenwerking
opgebouwd wat dan ook is terug te vinden in de diverse onderdelen op het gebied van
sportstimulering. Denk onder andere aan de waterweek, het project Team Kind Centraal en
de ontwikkeling van de twee Integraal Kind Centra waar de buurtsportcoaches en de
medewerkers van SKOP samenwerkten.
3.2.7

Overige activiteiten

Reuring
In 2016 heeft Spurd op alle dagen tijdens Reuring activiteiten verzorgd. Vanuit de organisatie
kwam de vraag om aquaballen en kano’s te regelen. Op de kidsmiddag waren er
circusactiviteiten en een springkussen. In drie dagen hebben de medewerkers zo’n 2.500
kinderen vermaakt.
Winkelcentra
Door verschillende winkelcentra is Spurd ingehuurd voor sport- en spelactiviteiten. Op het
Gildeplein en bij winkelcentrum Meerland zijn in totaal zo’n 1.400 mensen afgekomen op de
activiteiten. Winkelcentrum Weidevenne heeft Spurd ingehuurd voor zeven themadagen
met sport- en spelactiviteiten. Er is veel publiek op afgekomen met als uitschieter de opening
van de Nationale Sportweek op 17 september.
Purmerend aan Zee
Kinderen van ouders onder het minima-niveau die niet op vakantie konden, konden in de
zomer naar ‘Purmerend aan Zee’. Onder begeleiding van kunstenaars, buurtsportcoaches,
technici en welzijnswerkers bouwden zij er hun eigen vakantieparadijs. Purmerend aan Zee
was georganiseerd door Cultuurhuis Wherelant, Clup Welzijn en Spurd in samenwerking met
de gemeente Purmerend.
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Tienkamp
In opdracht van de ondernemers op de Koemarkt heeft Spurd een tienkamp georganiseerd.
40 teams streden tegen elkaar op tien verschillende onderdelen. Vooral de buikglijbaan was
de grootste eyecatcher.

3.3

Sportsupport

Indicatoren Sportsupport

JR 2015

B 2016

JR 2016

Aantal Purmerendse jeugdleden sportverenigingen

4.690

4.350

4.767

Aantal Purmerendse seniorleden sportverenigingen

3.894

3.900

3.800

Aantal sportverenigingen met jeugdsubsidie

32

32

31

Aantal sportverenigingen met OZB-subsidie

31

30

31

5

6

4

Aantal gesubsidieerde open activiteiten

3.3.1

Spurddesk

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

Fysiek aan de Purmersteenweg 13d één centraal info- & servicepunt: de Spurddesk.

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

Digitaal: www.spurd.nl, info@spurd.nl en sociale media (Facebook, Twitter, LinkedIn en
Instagram).
3.3.2

Uitvoering sportsubsidiëring

Het totaal aantal leden bij de sportverenigingen, die jeugdsubsidie hebben ontvangen, is in
2016 gedaald, namelijk met 17 leden ten opzichte van 2015. Het aantal jeugdleden is
gestegen met 77 leden, terwijl bij de senioren een daling van 94 leden te zien is. In 2016 is het
aantal sportverenigingen dat jeugdsubsidie aanvraagt met 1 gedaald, de damclub had in
2016 geen jeugdleden.
Bij de open activiteiten zijn 4 aanvragen gehonoreerd voor in totaal 6 activiteiten. In 2016
hebben 5 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
Het blijven voor de sportverenigingen lastige tijden. Ledenbehoud en -werving staat bij veel
verenigingen hoog genoteerd, zeker gezien de ambitie tot groei die veel verenigingen
hebben. Omdat de deelname aan ongeorganiseerde sport stijgt zullen sportverenigingen en
–bonden op deze ontwikkeling in dienen te spelen en meer ruimte moeten bieden aan
vormen van informele sportbeoefening. Het beschikken over voldoende gekwalificeerd
kader en vrijwilligers alsook het werven van kader en vrijwilligers is een uitdaging waar de
verenigingen voor staan. De financiële huishouding zorgt er bij een aantal verenigingen voor
dat contributies meer moet worden verhoogd, hierdoor wordt sporten bij de verenigingen
steeds duurder, terwijl veelal inzet van leden en ouders aan de vrijwilligerstaken is vereist.
Advies op maat
Met een aantal verenigingen is een vervolg gepland op basis van het verenigingsgesprek en
de voortgang in de club. Met Vido en GymNet zijn meerdere gesprekken gevoerd.
Onderwerp van gesprek was de organisatiestructuur en/of de financiële positie van de club.
Daarnaast zijn wij op verzoek betrokken geweest bij de ontwikkeling van de samenwerking
tussen kinderopvang (Sportify) en de sportvereniging (Vido). Met hsv Flying Petrels is overleg
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gevoerd over de ledendaling, welke initiatieven kunnen leiden tot het in elk geval stabiliseren
van het ledenaantal. TV Elckerlyc is ondersteund bij het ontwikkelen van Padel Tennis op de
door hen te renoveren tennisbanen. Voor het beoefenen van American Football zijn de
Purmerend Barbarians in samenspraak met Spurd en Purmersteijn ondergebracht op het
trainingsveld van vpv Purmersteijn. Voor het spelen van eventuele wedstrijden zijn er in
overleg met en bij Purmersteijn mogelijkheden.
Algemeen verenigingsadvies
De sportverenigingen zijn in 2016 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.
Verenigingsmonitor
In het eerste kwartaal 2016 zijn de uitkomsten van de verenigingsmonitor geïnventariseerd.
70% van de sportverenigingen heeft aan het onderzoek deelgenomen. Als grootste knelpunt
is ledenbehoud en werving genoemd, de ambitie van de meeste verenigingen is ledengroei.
Net als landelijk wordt het beschikken over voldoende kader als knelpunt genoemd. In de
verenigingsgesprekken zijn de resultaten van de verenigingsmonitor besproken. De
ondersteuning wordt met de uitkomsten (nog) meer op maat vormgegeven.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid sportverenigingen Purmerend
Het afgelopen jaar zijn de uitkomsten van de verenigingsmonitor ook gebruikt om
sportverenigingen te stimuleren zich breder maatschappelijk in te zetten. Sportverenigingen
zijn zich meer bewust geworden van hun mogelijk, bredere maatschappelijke rol. Meerdere
sportverenigingen hebben in 2016 een start gemaakt met verschillende onderwerpen.
Nieuwsbrief
De bestuurders van verenigingen zijn via een digitale nieuwsbrief geïnformeerd. Op deze
manier kan men via één bericht op de hoogte worden gebracht over de relevante thema’s.
Voordeel hiervan is dat vrijwilligers niet teveel wordt belast met vele e-mails, maar wel op de
hoogte kan blijven. Het format en de invulling is geheel door Spurd ontwikkeld. De nieuwsbrief
is in 2016 2x verzonden.
Scholing/Workshops
De samenwerking met het Vrijwilligerspunt voor scholing van vrijwilligers, aangeboden door
de Vrijwilligersacademie, is gecontinueerd. Jaarlijks wordt onder de sportverenigingen de
behoefte aan scholing geïnventariseerd. Spurd heeft de sport specifieke scholing ontwikkeld,
vormgegeven en uitgevoerd. De scholing is gericht op verschillende doelgroepen. Er zijn drie
AED trainingen voor trainers, coaches en begeleiders georganiseerd. De cursus ledenwerving
en ledenbehoud is door 3 verenigingen bezocht. Een IVA instructie is in samenwerking met
Brijder voor vrijwilligers van TV Elckerlyc verzorgd.
Vluchtelingen
Spurd heeft een rol gespeeld in het onderbrengen van alleenstaande, minderjarige
vluchtelingen bij verschillende sportverenigingen. Er is overleg gevoerd met de
opvanglocatie en sportverenigingen zijn geïnformeerd en gevraagd naar de mogelijkheden.
Uiteindelijk hebben 4 sportverenigingen een aanbod voor deze groep jongeren invulling
gegeven. Daarnaast heeft Spurd een rol gespeeld in het faciliteren van zwemlessen voor
deze doelgroep.
AED
In samenwerking met BurgerHartHulp heeft Spurd mede zorggedragen voor plaatsing van
AED’s in de openbare ruimte. In de verschillende woonwijken van Purmerend zijn AED’s
beschikbaar voor alle inwoners van Purmerend. Bij calamiteiten kan een ieder een beroep
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doen op deze AED’s. Spurd blijft zorgdragen voor beheer en onderhoud. Regelmatig vindt
evaluatie plaats in overleg met vertegenwoordigers van BurgerHartHulp.
Contact wijkmanagers gemeente Purmerend
Door contact met de wijkmanagers van de wijken Wheermolen en Purmer-Noord, is in
belangrijke mate bijgedragen aan de aanpak van bepaalde knelpunten. Een voorbeeld
hiervan is het gebrek aan verlichting op het parkeerterrein bij de buitensportaccommodatie
aan het Trimpad. Daarnaast is de toegangsweg naar de buitensportaccommodatie van
Waterlandschutters verbreed en opgeknapt.
Duurzaamheid - Energiescan
In 2015 is inhoud en vorm gegeven aan de totstandkoming van een energiescan voor
sportverenigingen om duurzaamheid te bevorderen. Vanaf 2016 konden sportverenigingen
op initiatief van Spurd gebruik maken van de energiescan, waarbij wordt geïnitieerd en
begeleiding plaatsvindt. Vier sportverenigingen hebben gebruik gemaakt van deze
mogelijkheid. Door de betrokken verenigingen zijn geringe investeringen ter verbetering van
het energieverbruik gedaan. Het stimuleren van een duurzaam energiebeleid bij
sportverenigingen komt indien van toepassing aan de orde in de verenigingsgesprekken,
terwijl de verenigingen ook worden geattendeerd op de subsidieregeling energiebesparing
en ondersteuning is geboden bij het indienen van de aanvragen.
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).
Drank- en horecawet
Begin 2016 heeft de gemeente besloten geen verlenging van het convenant “Verantwoord
Alcoholgebruik” te zullen ondertekenen. Er zijn meerdere gesprekken met de gemeente
gevoerd over het vervolg en de consequenties hiervan voor de verenigingen. Spurd heeft in
deze gesprekken meermaals aangegeven dat, mede door haar inzet, de verenigingen al
een enorme stap hebben gemaakt, maar dat dit helaas nog niet heeft geleid tot de
gewenste resultaten. Drank en horeca blijven een belangrijk onderwerp in de communicatie
naar de vereniging en Spurd heeft hierover nauwgezet contact met Brijder en GGD. In
communicatie worden onder andere alcoholvrije feesten, blaasapparatuur en IVA onder de
aandacht gebracht.
Lidmaatschapsincasso
De samenwerking met het Nationaal Incassobureau (NIB) is gecontinueerd.
Sportverenigingen kunnen hun voordeel doen als het gaat om lidmaatschapsincasso.

3.4

Exploitatie sportaccommodaties

Indicatoren

JR 2015

B 2016

JR 2016

Uren verhuur derden sporthallen

3.322

3.700

3.187

Uren verhuur derden sportzalen

6.041

5.950

5.911

11.404

11.600

11.551

Uren verhuur derden gymlokalen

Effecten sportaccommodatienota
Vanuit de aanbevelingen van de door Spurd opgestelde sportaccommodatienota is
afgelopen jaar met de gemeentelijke kaderbrief 2017 door de gemeenteraad besloten de
volgende investeringen in 2017 te plegen:
• Aanleg jeugdhockeyveld op sportcomplex de Munnik
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•
•

Tribune Leeghwaterbad
Nieuwbouw 6 kleedkamers vpv Purmersteijn.

Eventuele nieuwbouw van sportzaal de Karekiet en gymzaal Sportlaan zijn vooralsnog niet
aan de orde. Dit geldt ook voor de benodigde financiële bijdrage voor renovatie van de
kleedkamers van vpv Purmersteijn. Dit betekent dat de voetbalvereniging de komende
periode een investeringsomvang van € 360.000 dient op te vangen.
3.4.1

Binnensportaccommodaties

Benutting
Het aanbod van de binnensportaccommodaties voor het primair onderwijs is voldoende.
Vanuit het voortgezet onderwijs is er een capaciteitstekort voor de PSG. Met de bouw van de
Multifunctionele Sportaccommodatie wordt het capaciteitstekort van de PSG opgelost, De
bezetting van het onderwijsgebruik was in 2016 in de meeste binnensportaccommodaties
goed tot zeer goed, mede door incidenteel meer gebruik door het middelbaar onderwijs en
het Clusius College.
Ingebruikgeving sportaccommodaties
De ingebruikgeving van de sportaccommodaties kent een zeer geringe dalende
ontwikkeling. In 2016 is de bezettingsgraad enigszins gedaald ondanks actieve marketing. Dit
wordt vooral veroorzaakt door daling van het gebruik door sportverenigingen en doordat
bepaalde aanbieders gebruik mochten maken van andere (gemeentelijke) panden (zie ook
volgende pagina).
Onderwijsgebruik
Afgelopen jaren is sprake van een dalende trend in het gebruik door het primair onderwijs.
Dankzij indexering bleven de inkomsten vanuit het primair onderwijsgebruik nagenoeg op
een gelijk niveau. Het gebruik door – en de inkomsten vanuit het voortgezet onderwijsgebruik
(PSG), Clusius College en middelbaar beroepsonderwijs zijn in 2016 incidenteel gestegen.
Gymlokaal Slenkstraat / Geulenstraat
In 2010 heeft de gemeente aangekondigd het beheer en de exploitatie van gymlokaal
Slenkstraat aan Spurd te willen overdragen. Afgelopen jaren heeft overleg plaatsgevonden
met de gemeente om een aantal elementaire zaken op te lossen. Binnen de gemeentelijke
begroting zijn financiële middelen beschikbaar om de noodzakelijke werkzaamheden uit te
voeren. Een deel van de werkzaamheden zijn in de kerstvakantie 2016 uitgevoerd, de
resterende zaken worden in 2017 aangepakt. Na het afronden van de werkzaamheden en
het definitief overdragen van het gymlokaal zal de huurovereenkomst worden geregeld.
Spurd handelt als zijnde dat het gymlokaal in beheer en exploitatie is genomen en onderdeel
uitmaakt van de exploitatie.
MRT-lokaal A. Jacobslaan
Het MRT-lokaal aan de A. Jacobslaan wordt al vele jaren gebruikt door karateclub Seishin,
die 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.
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. Bij brief van oktober 2015 is door het bestuur
van Stichting Brede School de Kraal de met de gemeente bestaande oorspronkelijke
samenwerkingsovereenkomst, inclusief het onderliggende beheerplan, betreffende de Brede
School de Kraal en de piekgebouwen opgezegd. De stichting is in liquidatie waarbij de
formaliteiten worden afgewikkeld. In 2016 is door alle partners met de gemeente
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overeenstemming bereikt over de uitgangspunten waaronder de diverse ruimtes worden
gebruikt en zijn individuele huurovereenkomsten gesloten.
Vanaf 2016 beheert en exploiteert Spurd de sportzaal. Het dubbel speellokaal geeft Spurd op
de buitenschoolse tijden in gebruik, waarbij de daaruit voortvloeiende opbrengsten worden
afgedragen aan de onderwijsinstellingen CPOW/OPSO. Tevens wordt op dringend verzoek
van de gemeente Purmerend de BONO gehuurd waarbij Spurd wordt gecompenseerd voor
de hieruit voortvloeiende exploitatielasten van € 10.000. Het dagelijks onderhoud van de
binnenkant van het gehele gebouw coördineert Spurd. Het onderhoud aan de buitenschil
van het gehele gebouw ligt bij de gemeente. De verantwoordelijkheden van de partners en
gemeente ten aanzien van het onderhoud zijn in een demarcatielijst vastgelegd. 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.
Andere aanbieders in (gemeentelijke) panden en openbare ruimte .
Op het gebied van dansen, vechtsport, bootcamp zijn de afgelopen jaren in toenemende
mate particuliere initiatieven gestart. Hoewel nieuw sportaanbod in Purmerend wordt
toegejuicht, blijft het zaak alert te blijven op een optimaal kwaliteitsniveau vanuit iedere
aanbieder.
Multifunctionele Sportaccommodatie (MFSA)
Spurd heeft intensief overleg gevoerd en geadviseerd in de voorbereiding, tijdens het
bouwproces en over de sporttechnische en gebruikers aangelegenheden. Ook het
aanleveren van de bestekteksten van de offerteaanvraag voor de losse sportinventaris is
door Spurd verzorgd. Uiteindelijk is het aan de gemeente om van deze adviezen gebruik te
maken. De eerste (laatste) paal is door wethouder Helm op 26 oktober 2016 geslagen. De
exploitatie, het beheer en de huur van de nieuwe Multifunctionele Sportaccommodatie zijn
eveneens onderwerp van diverse gemeentelijke overleggen geweest. Medio december is
de gemeente akkoord gegaan met de door Spurd ingediende exploitatiebegroting. De
exploitatie- en huurovereenkomst zijn bij de gemeente Purmerend in voorbereiding en
volgen.
3.4.2

Buitensportaccommodaties

Multifunctioneel gebruik / Multifunctionele sportkantines buitensportaccommodaties
Inmiddels wordt een aantal van de sportverenigingsopstallen gebruikt voor de
naschoolse opvang. Incidenteel vindt gebruik plaats voor maatschappelijke activiteiten.
De buitensportaccommodaties zijn voor maatschappelijke activiteiten naast het
verenigingsgebruik met enige regelmaat gebruikt. Afgelopen zomer is bij vpv Purmersteijn
met inzet van vrijwilligers de sportaccommodatie opengesteld, hierdoor zijn de bredere
inzetbare kunstgrasvelden intensief gebruikt, met als doel de vernielingen te verminderen en
de burger te laten bewegen. Bij KV Purmer is getracht in de zomerperiode door het
openstellen van het sportcomplex onder begeleiding van een vrijwilligers sportactiviteiten te
ontplooien. De interesse van buurtbewoners bleek hier matig.
Gebruik sportaccommodatie FC Purmerend – SKOP & De Wherevogels en Vido – Sportify
De sportcomplexen en de verenigingsopstallen van FC Purmerend, VV De Wherevogels en
HV Vido worden benut door Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP) en Sportify. Spurd en
de verenigingen hebben met de partijen afspraken over het gebruik gemaakt.
Kleedkamertekort vpv Purmersteijn nieuwbouw, renovatie kleedkamers
Met het beschikbaar stellen van een subsidie in 2017 voor de bouw van 6 nieuwe
kleedkamers aan vpv Purmersteijn wordt het tekort aan capaciteit van kleedkamers
opgelost. Vpv Purmersteijn moet de oude kleedkamers renoveren –meer dan 40 jaar oudhiervoor zijn door de gemeente geen financiële middelen verstrekt.
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Hockey
Hockey heeft te maken met een tekort aan veldcapaciteit, dit betreft 1 veld. Door de
aanleg van een jeugdveld in 2017 ontstaat voor de korte termijn een (nood)oplossing, zodat
in ieder geval de ledenstop wordt opgeheven. Voor de benodigde 2 extra kleedkamers zijn
geen gelden uitgetrokken in de gemeentelijke begroting.
Rugby
Dit jaar heeft Rugby Club Waterland voor het eerst op het nieuw aangelegde kunstgrasveld
gespeeld. Volgens de planning wordt na de sloop van sporthal de Beukenkamp de nieuwe
verenigingsopstal (2018/2019) gebouwd en een natuurgrasveld gerealiseerd.
Digitale bibliotheek buitensportaccommodaties Purmerend en Beemster
De gegevens van de buitensportaccommodaties van Purmerend en Beemster opgenomen
in een digitale bibliotheek. Na overdracht van het dagelijks onderhoud aan Spurd is gestart
met urenregistratie en het verwerken van de gebruikte materialen.
3.4.3

Sport-o-theek

Het aantal externe uitleningen (82) is lager dan in 2015 (104), terwijl het aantal interne
uitleningen is toegenomen. De materialen uit de sport-o-theek worden tevens ingezet bij de
organisatie van kinderfeestjes, sportstimuleringsactiviteiten en activiteiten /evenementen in
het Leeghwaterbad.

3.5

Zwembad en zwemonderwijs

Indicatoren Zwembad

JR 2015

B 2016

JR 2016

Aantal bezoekers totaal

459.668

450.000

459.533

Aantal deelnemers recreatief zw emmen

176.531

160.000

181.860

Aantal gevolgde lessen zw emonderw ijs
Aantal deelnemers zw emonderw ijs
minimaregeling
Aantal deelnemers activiteiten

76.026

67.500

70.657

209

200

280

24.372

30.000

27.756

3.5.1

Recreatief zwemmen

Het Spurd-Leeghwaterbad staat bekend als een accommodatie waar altijd wat leuks te
doen is. Beleving in bewegingsaanbod, sfeer, entertainment, hygiëne, ruime openstelling zijn
enkele kernwaarden die hoog in het vaandel staan. Daarbij wordt de uitstraling van de
accommodatie door het in 2016 gehouden klanttevredenheidsonderzoek met een
‘uitstekend’ beoordeelt en kent een significante betere score dan de landelijke benchmark.
Ook de beoordeling van de kundigheid en vriendelijkheid van de medewerkers springt
opvallend boven het gemiddelde uit.
In de zomerperiode heeft het Spurd-Leeghwaterbad vol ingespeeld op beleving en invulling
van de prachtige speelweide rondom de accommodatie. Met een heus beach-thema werd
de speelweide getransformeerd tot een waar eldorado voor de strandliefhebbers.
Beachvoetbal, beachvolleybal, zandstrand voor de allerkleinsten met parasols, emmertjes,
stoeltjes en speeltjes, prachtige nieuwe ligbedden, zeepkussens, zeilbootjes en een heerlijke
beachsound maakten deze zomer onvergetelijk. Dit was terug te zien in de bezoekcijfers.
Tijdens de zes weken durende zomervakantie zijn er maar liefst 5.300 meer recreatieve
bezoekers geweest dan in 2015 met een hogere omzet t.o.v. 2015 van incidenteel € 22.000.
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3.5.2

Zwemonderwijs

Al eerder was geprognotiseerd dat de inkomsten en zwemlesbezoeken als gevolg van de
demografische gegevens komende jaren zou afnemen. Dit is in 2016 ook gebeurd met
€ 45.428 minder omzet t.o.v. 2015. Een positieve ontwikkeling is de komst van basisschool ‘t
Carrousel. Deze basisschool heeft sport en beweging hoog in het vaandel staan en is met 55
kinderen per week aanwezig in de accommodatie voor het volgen van zwemonderwijs. 60%
van deze kinderen neemt deel aan het schoolzwemmen. Inkomsten van dit schoolzwemmen
bedraagt € 12.000 op jaarbasis. Ook steeds meer kinderen maken gebruik van de
vangnetregeling voor minima van de gemeente Purmerend.
In 2016 is een intensief opleidings- en coaching traject gestart voor alle instructeurs. Enkele
kernwaarden waarop gecoacht is, zijn: kind centraal, kind leert het meest door zelf te
ontdekken, instructeur wordt aangever i.p.v. sturende lesgever, kind wordt uitgedaagd en
meer aanbod van speelse oefenvormen. Dit sluit aan bij de lesgeefmethode van het
basisonderwijs en hiermee wordt het pad van ‘baantjes trekken’ en ‘klassikaal op de kant
staan’ voorkomen.
3.5.3

Activiteiten

De deelname aan de activiteiten is gestegen t.o.v. het niveau van 2015 door een aantal zeer
goed lopende activiteiten: Aquarobic, Watergymnastiek, Aangepast zwemmen en
Baby/peuterzwemmen. In 2016 is het Spurd-Leeghwaterbad ook ingesprongen op een zeer
nieuwe, uit Engeland overgewaaide activiteit: Floatfit. Als één van de eerste zwembaden in
Nederland is het Leeghwaterbad ermee aan de slag gegaan met een enorm succes tot
gevolg. In vier maanden tijd hebben meer dan 1.100 deelnemers Floatfit gedaan.
3.5.4

Evenementen: Pasen, Zomer en Kerst in het Park

Na het grote succes van Kerst in het Park 2015 zijn in 2016 drie evenementen georganiseerd:
Pasen in het Park (1.500 bezoekers), Zomer in het Park (2.600 bezoekers) en Kerst in het Park
2016 (16.000 bezoekers). De evenementen zijn bedacht, voorbereid en uitgevoerd vanuit een
samenwerking met diverse bewoners uit Purmerend. Samen met de gemeente Purmerend
heeft Spurd bijgedragen in de organisatie en (technische) faciliteiten.

3.6

Techniek, beheer en onderhoud

Onderhoud buitensportaccommodaties Purmerend
Op 22 maart 2016 heeft het college van B&W besloten om het onderhoud aan de
buitensportaccommodaties geheel bij Spurd neer te leggen. Na overeenstemming met de
gemeentelijke medewerker over indiensttreding bij Spurd, de overname van materieel en de
huur van de materiaalopslag is per 1 september 2016 de nieuwe werkwijze ingegaan. Met
ingang van 2017 wordt jaarlijks € 35.000 bespaard op de gemeentelijke subsidie.
Dagelijks onderhoud sportvelden Beemster
In 2016 is tussen de gemeente en Spurd overeenstemming bereikt over de offerte en het
beheerplan voor uitvoering van het dagelijks onderhoud aan de sportvelden in de
gemeente Beemster. In het beheerplan zijn de uitgangspunten, het areaal, de
onderhoudsmaatregelen, de frequentie van het dagelijks -, groot - en specialistisch
onderhoud opgenomen. Spurd geeft per 1 september 2016 uitvoering aan het dagelijks
onderhoud aan de sportvelden in Beemster. De overige werkzaamheden op de
sportcomplexen bleven de verantwoordelijkheid van de gemeente Purmerend.
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Eigenaarsonderhoud afspraken gemeente Purmerend
In de brief van 31 oktober 2016 heeft de gemeente aangekondigd aanvullende afspraken
en intensiever overleg te willen voeren over het eigenaarsonderhoud. Tevens geeft de
gemeente aan een uitgebreidere monitoring en controle van de werkzaamheden te willen.
Het doel hiervan is tweeledig:
• Een duidelijker inzicht bij de gemeente Purmerend in de uitgevoerde werkzaamheden
en de actuele onderhoudstoestand van de gemeentelijke sportaccommodaties.
• Betere afstemming (vooraf) over uit te voeren werkzaamheden versus
toekomstplannen voor de gebouwen waardoor onnodig onderhoud wordt
voorkomen.
De gemeente verwacht op deze manier – gezamenlijk – de noodzakelijke regie op de
gemeentelijke vastgoedportefeuille verder te versterken.
Innovatie door duurzaam beheer sportvelden
Spurd stelt zich tot doel kwaliteit na te streven en oog te hebben voor mens en milieu voor
wat betreft gebruik van meststoffen op de sportvelden. In 2016 is een proef uitgevoerd met
gebruik van natuurlijke voedingsstoffen op het sportveld. De resultaten van de proef met de
natuurlijke voedingsstoffen is positief verlopen. Hoewel de kosten zeker in eerste instantie
hoger liggen dan gebruik van de traditionele meststoffen wordt in 2017 gestart met zowel
gebruik van natuurlijke als eco voedingsstoffen.
Experiment lammeren op sportcomplex Van IJsendijkstraat – vpv Purmersteijn
Op verzoek van de gemeente is medewerking verleend aan het experiment met begrazen
door lammetjes op 2 sportvelden bij vpv Purmersteijn. Op 3 juli zijn 180 lammeren ingeschaard
op de voetbalvelden, op 16 juli is de helft van de lammeren van de velden gehaald en op 21
juli zijn de laatste lammeren van de velden gehaald. Ondanks de positieve intentie van het
onderzoek naar verduurzaming van onderhoudsmaatregelen, dient het experiment volgens
de gebruikers van het sportveld als eenmalig te worden beschouwd. Beschadiging van het
veld heeft geleid tot extra onderhoud en een latere ingebruikname van het veld. Spurd is
ook in 2017 voornemens samen met de gemeente onderzoek te doen naar andere
oplossingen in verduurzaming waaronder het hiervoor beschreven gebruik van natuurlijke
voedingsstoffen.
SBR granulaat kunstgrasvelden
In oktober 2016 besteedde televisieprogramma Zembla aandacht aan mogelijke
gezondheidsrisico’s van de SBR rubberkorrels in kunstgrasvelden. De Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (V.W.S.) gaf naar aanleiding van de uitzending van
Zembla het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) opdracht om nieuw
onderzoek uit te voeren naar de gezondheidsrisico’s voor het sporten op kunstgras met SBR
rubber ingestrooid. In lijn met de aanbevelingen van het Ministerie van V.W.S., de KNVB en de
Vereniging Sport en Gemeenten hebben wij het advies gevolgd dat er geen aanleiding was
om de velden niet meer te gebruiken en de uitkomsten van de resultaten van onderzoek
door het RIVM af te wachten. De verenigingen hebben het advies opgevolgd en zijn blijven
spelen en trainen op de velden. Hoewel wij niet de verwachting hadden dat de resultaten
van het nieuwe onderzoek door het RIVM aanleiding zou geven voor afwijking van eerdere
conclusies heeft proactief nadere oriëntatie plaatsgevonden naar alternatieven en wat
daarvan de sporttechnische en financiële consequenties in aanschaf, afschrijving en
onderhoud zouden zijn. Alternatieven voor het SBR infill zijn TPE, EPDM of kurk, echter deze
alternatieven zijn aanzienlijk duurder dan SBR rubber. De constructies met dit type infill maken
(nog) geen onderdeel uit van de sportvloerenlijst en zijn niet goedgekeurd door de KNVB.
Eind december 2016 bleek uit nieuw onderzoek van het RIVM dat het risico voor de
gezondheid van sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat,
praktisch verwaarloosbaar is. Dit betekent dat het verantwoord is om op de velden te
sporten. De sportverenigingen zijn op de hoogte gebracht van de onderzoeksresultaten van
het RIVM. Het RIVM heeft een veld van vpv Purmersteijn en FC Purmerend onderzocht, ook
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hier bleken de PAKS binnen de toegestane hoeveelheden uit te komen. Tevens is gebruik
gemaakt van de SBR check voor alle kunstgrasvelden, alle velden voldoen aan de SBR
check en het PAKS gehalte.
Online reserveren en betalen binnensportaccommodatie
Gestart is met online reserveren voor de binnensportaccommodaties. Via de Spurd website
kan de link naar online reserveren worden gevolgd en direct naar de beschikbaarheid van
de binnensportaccommodaties worden gekeken, door het plaatsen van webopties kan
direct de optie in een reservering worden omgezet. Spurd biedt de klanten de mogelijkheid
bij een reservering tot directe betaling over te gaan.
Verlichtingsbronnen Led
Spurd stuurt aan op energiezuinige binnensportaccommodaties en Leeghwaterbad. In
sporthal de Vaart en de gymzalen Tarwestraat en Zuivelpad is in de sportzaal ledverlichting
geïnstalleerd. Per 1 januari 2016 is door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
(V.W.S.) de subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties
opengesteld. De ingediende aanvragen zijn door het ministerie verleend.
Sportvloer van de toekomst
In gymlokaal Zuivelpad is de sportvloer vervangen door een sportvloer met ledverlichting.
Met de focus op sfeer en beleving worden de sportvloeren met Led-lijnen gekoppeld. De
moderne gebruiker stelt andere eisen aan de inrichting van een gymlokaal. Met de realisatie
van de Led-vloer wordt invulling gegeven aan de vraag van de gebruikers. Met maar liefst 48
beweegpatronen, waarbij de traditionele sporten ook aan bod komen is een scala van
beweegmogelijkheden beschikbaar. Als eerste in de provincie Noord-Holland is Spurd
voorloper met dit project.
Zonnepanelen
Zonnepanelen zijn aangebracht op de daken van het Leeghwaterbad, sporthal de Vaart en
dubbel gymlokaal de Gors. Hiervoor is een subsidieaanvraag bij het ministerie van V.W.S.
ingediend en verleend.
Systeemgericht toezicht
In het Leeghwaterbad en voor de binnen- en buitensportaccommodaties is het digitale
programma Systeem Gericht Toezicht geïmplementeerd. Geldende wetgeving voor
zwembad en sportzalen maken het steeds actueler om de zaken goed op orde te hebben.
Een zorgvuldige registratie van de bedrijfsprocessen is nodig om te voldoen aan de
zorgplicht die de wetgever eist. Door registratie van “verplichte” taken die door
medewerkers worden gecontroleerd en aangevinkt ontstaat en duidelijk overzicht per
accommodatie van uitgevoerde werkzaamheden en komen meldingen digitaal binnen als
herinnering aan taken die moeten of hadden moeten worden uitgevoerd.
Duurzaam energiebeheer binnensportaccommodaties en Leeghwaterbad
Voor de periode 2015-2017 is voor de binnensportaccommodaties met Total een
overeenkomst voor de levering van gas gesloten. Voor de levering van elektra is voor de
periode 2013-2017 gekozen voor HVC. Stadsverwarming Purmerend levert voor zowel de
binnensportaccommodaties als het Leeghwaterbad warmte-energie. In het Leeghwaterbad
is in 2016 een warmteterugwininstallatie in gebruik genomen. Hiermee wordt warmte uit de
lucht hergebruikt. Spurd gaat deelnemen aan de denktank duurzaamheid van de
gemeente.
Rittenregistratie bedrijfsauto’s
In de bedrijfsauto’s is rittenregistratie geïnstalleerd. Op adequate wijze vindt digitale
registratie per auto en chauffeur plaats. Op een overzichtelijke manier is te zien welke tijden,
waar de rit naartoe is geweest en hoeveel kilometer is afgelegd, gekoppeld aan de
kilometerstand van de auto. Tevens kan de locatie van de auto’s worden geraadpleegd,
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zodat in voorkomende situaties direct een dichtstbijzijnde medewerker kan worden
ingeschakeld. De historische gegevens zijn te raadplegen.
Energie Leeghwaterbad 2012-2016
Indicatoren

eenheid

2012

2013

2014

2015

2016

Aantal bezoekers totaal
Energieverbruik
stadsverwarming

pers.

448.090

428.242

452.220

459.668

459.533

GJ

12.887

12.768

11.756

13.541

13.583

-0,9%

-8,6%

13,2%

0,3%

€ 173.025

€ 163.746

€ 180.725

€ 176.496

2,1%

-5,7%

9,4%

-2,4%

2.981

2.600

2.946

2.956

3,5%

-14,7%

11,8%

0,3%

1.436.200

1.501.400

1.383.000

1.402.000

-5,0%

4,3%

-8,6%

1,4%

€ 135.518

€ 130.154

€ 119.643

€ 132.928

-8,7%

-4,1%

-8,8%

10,0%

3,35

3,32

3,01

3,05

-0,4%

-1,0%

-10,3%

1,4%

27.083

27.157

26.318

26.623

4,5%

0,3%

-3,2%

1,1%

€ 32.109

€ 31.570

€ 33.651

€ 41.172

-6,2%

-1,7%

6,2%

18,3%

63

60

57

58

8,8%

-5,3%

-4,9%

1,2%

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

Energieverbruik Leeghwaterbad
Het Leeghwaterbad kent de afgelopen jaren een stijging in energieverbruik door de
afnemende isolatiewaarde van het dak en de gevels. Dit is het gevolg van vochtophoping in
de isolatiematerialen. Hoewel de gemeente Purmerend voornemens is het dak en de gevels
te herstellen, hebben we, ondanks een aantal energiebesparende maatregelen, afgelopen
jaar nog te maken gehad met een hoger warmteverbruik. De kosten van warmte zijn
afgenomen door een lagere eenheidsprijs. Het elektra- en waterverbruik zijn, ondanks
energiebesparende maatregelen, niet gedaald, maar nagenoeg gelijk gebleven vanwege
een toename van activiteiten en meer en langer gebruik. De kosten voor elektra en vooral
water zijn fors gestegen door toename van de eenheidsprijzen.
Automatisch chloormeetsysteem
In het Leeghwaterbad is in 2016 een automatisch chloormeetsysteem aangebracht. Met dit
systeem wordt continu het chloorgehalte in alle baden gemonitord en in geval van afwijking
direct gealarmeerd.
Bouwkundige aanpassingen brandveiligheid
In overleg met de gemeente en brandweer is in 2016 gestart met het aanpassen van de
brandscheidingen om verbeteringen te kunnen aantreffen in de doormelding aan de
brandweer en het vereenvoudigen van de brandmeldinstallatie.
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RVS-inspectie Leeghwaterbad
In maart 2016 is de jaarlijkse RVS-inspectie uitgevoerd. Medio 2016 zijn de aandachtspunten
uit deze inspectie direct aangepakt. Vanwege aanscherping van de wetgeving is in
december nogmaals een inspectie uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een aantal extra
aandachtspunten. Hiertoe wordt een plan van aanpak opgesteld om te komen tot oplossing
van deze punten in 2017.
Ontwikkeling buitenterrein Leeghwaterbad
Vanuit de samenleving heeft ons in toenemende mate de vraag bereikt in en bij het
Leeghwaterbad in harmonie met bewoners activiteiten en evenementen te organiseren voor
Purmerenders. De behoefte leeft om meer beleving, ontmoeting en vermaak in het centrale
park te creëren. Dit heeft ertoe geleid dat meerdere evenementen zijn georganiseerd,
waaronder Pasen in het Park, Zomer in het Park, Kerst in het Park en de
buitenzomeractiviteiten. Om een en ander verantwoord en veilig te kunnen organiseren, is
een aantal voorzieningen op het buitenterrein getroffen. Onder meer is in overleg met de
gemeente Purmerend het gehele veld voorzien van LED-verlichting, elektra-aansluitingen
aangelegd en camera’s geplaatst.
Oplossing Arbo-problematiek Leeghwaterbad
Na overleg met de gemeente Purmerend zijn in 2016 de voorbereidingen gestart om de in
het kader van de Arbowetgeving geconstateerde gebreken aan te pakken. Voor de aan te
passen personeelsruimte, kleedruimten, werkplekken en vergaderruimte zijn ontwerpen
gemaakt en door middel van offertes de kosten hiervan in beeld gebracht. In 2017 volgt de
uitvoering.
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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 2016
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 2016 heeft Spurd tijdig vóór 1 juni 2015 de subsidieaanvraag met prestatieplan
en meerjarenbegroting ingediend. Spurd verzoekt voor het jaar 2016 aan de gemeente
Purmerend om een bijdrage van € 5.659.911 voor exploitatie, groot onderhoud,
projectsubsidies, vervangingsinvesteringen en aanvullende investeringen.
Subsidieverlening
Periodieke subsidie
Op 21 december 2015 heeft de gemeente Purmerend besloten de subsidieaanvraag voor
2016 te honoreren voor een bedrag van maximaal € 3.606.587 voor de exploitatie inclusief
groot onderhoud en de projectsubsidies combinatiefuncties, buurtsportcoaches en
maatschappelijke stages, maar exclusief vervangingsinvesteringen en aanvullende
investeringen.
Aanvullende periodieke subsidie (zendmasten)
Op 5 april 2016 heeft de gemeente Purmerend de aanvullende, structurele subsidie van
€ 13.812 verleend voor de zendmasten.
Indexatie op subsidieverlening 2016 en volgende jaren
Op 11 juli 2016 heeft de gemeente Purmerend besloten voor het jaar 2016 het verleende
subsidiebedrag te verhogen met een bedrag van € 35.593.
Aanvullende periodieke subsidie (sportzaal en BONO De Kraal)
Op 22 december 2016 heeft de gemeente Purmerend voor het jaar 2016 een aanvullende
subsidie van € 49.933 voor de exploitatie van de sportzaal en de BONO van De Kraal
verleend.
Projectsubsidie preventieve aanpak ontwikkelingsachterstanden 2-4 jarigen
Conform beschikking van 24 november 2015 ontvangt Spurd voor de preventieve inzet van
Spurd in de aanpak van mogelijke ontwikkelingsachterstanden onder 2-4 jarigen voor het
jaar 2016 een projectsubsidie van € 14.939. Het project wordt uitgevoerd in het kader van de
intensivering van preventieve activiteiten onder 0-4 jarigen in de wijken Overwhere en
Wheermolen.
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 € 3.181.742. Deze bijdrage is inclusief de uitvoering van het dagelijks
onderhoud, voornoemde indexatie over 2016, de zendmasten en De Kraal.
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4.2.3

Buurtsportcoaches

Voor het inzetten van 14,2 fte buurtsportcoaches ontvangt Spurd via het gemeentefonds een
subsidiebijdrage van totaal € 283.485 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

In eerste instantie was door het college op 21 december 2015 kenbaar gemaakt dat geen
bijdrage voor vervangingsinvesteringen en aanvullende investeringen beschikbaar zou
worden gesteld voor het jaar 2016. Bepaalde onontkoombare vervangingsinvesteringen zijn –
conform eerder afgesproken planning – door Spurd in overleg met de gemeente Purmerend
voorgefinancierd vanuit de voorziening buurtsportcoaches en uitgevoerd. Op 1 februari 2017
zijn aanvullende afspraken gemaakt over de uitbetaling van de vervangingsinvesteringen.
Dit heeft ertoe geleid dat de bijdragen voor volgende voorgefinancierde
vervangingsinvesteringen worden toegekend:
• Conservering diverse ruimten Leeghwaterbad
€ 52.569
• Behandeling filterzand zwemwater Leeghwaterbad
€ 32.485
• Zwakstroominstallaties lockers Leeghwaterbad
€ 34.333
• Wand- en vloertegels algemene – en kleedruimten sporthal De Vaart
€ 79.910
• Totaal
€ 199.297
Naar aanleiding van de subsidiebeschikking voor 2017 waar in tegenstelling tot in
voorgaande jaren de vervangingsinvesteringen niet in zijn opgenomen, is begin 2017 overleg
gevoerd over de uitbetaling/terugbetaling van de vervangingsinvesteringen. De
vervangingsinvesteringen die per 31 december 2016 op de balans staan bij Spurd en niet in
2017 tot uitvoering komen, worden terugbetaald aan de gemeente. Uitbetaling van deze
vervangingsinvesteringen geschiedt in het jaar waarin tot uitvoering wordt gekomen.
Navolgende vervangingsinvesteringen 2017 worden terugbetaald:
 Sporthal de Vaart luchtbehandeling
 Leeghwaterbad gevelbeplating
 FC Purmerend renovatie A-veld
 FC Purmerend renovatie veld 3
 FC Purmerend renovatie veld 4
Totaal terug te betalen vervangingsinvesteringen 2017
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€
€
€
€
€
€

129.170
41.556
66.626
66.168
49.602
353.122

4.3

Resultaat

4.3.1

Subsidievaststelling

Subsidiebeschikking 2016
Subsidie
Exploitatie en dagelijks onderhoud
Exploitatie De Kraal
Aanvullende indexatie
Aanvullende beschikking zendmasten
Combinatiefuncties / buurtsportcoaches
Groot onderhoud
Exploitatie en onderhoud

Beschikt
Ontvangen Te verrekenen
€ 3.082.404 € 2.928.284
€ 154.120
€ 10.000
€ 10.000
€0
€ 35.593
€ 35.593
€0
€ 13.812
€ 13.121
€ 691
€ 283.485
€ 269.311
€ 14.174
€ 240.698
€ 228.663
€ 12.035
€ 3.665.992 € 3.484.972
€ 181.020

Vervangingsinvesteringen
Projectsubsidie preventieve inzet
ontwikkelingsachterstanden 2-4 jarigen
Projectsubsidies
Subtotaal subsidie Spurd

€ 199.297

€0

€ 199.297

€ 18.674

€ 17.740

€ 934

€ 18.674

€ 17.740

€ 934

€ 3.883.963 € 3.502.712

€ 381.251

Beschikt
Sportsubsidies
Huursommen (inclusief sportzaal De Kraal)
OZB accommodaties (inclusief sportzaal De Kraal)
Subtotaal (te ontvangen) sportsubsidies, huur en OZB

€ 83.169
€ 537.730
€ 58.423
€ 679.322

Werkelijke Te verrekenen
uitgaven
€ 87.384
€ 4.215
€ 533.568
€ -4.162
€ 59.597
€ 1.174
€ 680.549
€ 1.227

€ 382.478

Nog te ontvangen totale bijdrage
Aan de gemeente Purmerend wordt verzocht de resterende bijdrage ad € 382.478
betaalbaar te stellen.
4.3.2

Resultaat exploitatie en dagelijks onderhoud

Verantwoording resultaat
In totaal kent Spurd over 2016 een positief resultaat van € 4.921. Dit resultaat wordt als volgt
verwerkt in het eigen vermogen:
• Dotatie aan de bestemmingsreserve Transitievergoeding ad € 8.115.
• Per saldo in 2016 gedoteerd aan de bestemmingsreserve Eigen activiteiten € 3.867
• Onttrokken aan de bestemmingsreserve jubileum Leeghwaterbad € 15.000
• Dotatie aan de Egalisatiereserve € 7.939.
Verantwoording baten en lasten
De baten en lasten over 2016 zijn respectievelijk € 171.947 en € 167.026 hoger dan begroot
waardoor de exploitatie in 2016 met een positief resultaat sluit van € 4.921.
Op hoofdkostensoort zijn de meest relevante afwijkingen te vinden op de volgende posten:
Opbrengsten
• Hogere incidentele opbrengsten bij het zwembad ad € 24.600 zijn te verklaren door
meer omzet op zwemlessen en nieuw en extra aangeboden activiteiten in 2016.
• Hogere incidentele onderwijsvergoedingen voor de sportaccommodaties ad € 70.300
zijn met name het gevolg van afzet bij het voortgezet – en middelbaar
beroepsonderwijs.
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•

De sportaccommodaties scoorden incidenteel tevens hogere opbrengsten ad €
27.500 als gevolg van betere benutting.
Maatschappelijke activiteiten georganiseerd door SportStimulering zorgden ten slotte
voor extra, niet begrote inkomsten van € 49.500.

Kosten
De personeelskosten zijn € 94.000 hoger als begroot. Dit is het gevolg van:
• 1,5% salarisaanpassing CAO Zwembaden, terwijl in de begroting gerekend is met 1%.
• hoger (langdurig) ziekteverzuim Leeghwaterbad.
• de systematiek van begroten van de loonkosten (voor het Leeghwaterbad): in de
begroting wordt gerekend met de anciënniteit, terwijl de afgelopen jaren meer
medewerkers inmiddels zijn doorgegroeid naar de hoogste anciënniteit.
De huisvestingkosten zijn in 2016 nagenoeg gelijk aan hetgeen begroot. Spurd is in 2016
geconfronteerd met hogere kosten als gevolg van:
• Hogere kosten voor Stadsverwarming ad € 10.000 vanwege verslechtering van de
isolatiewaarden als gevolg van de dak- en gevelproblematiek in het Leeghwaterbad.
• Hoger waterverbruik Leeghwaterbad ad € 9.000 vanwege toegenomen activiteiten
en gebruik in combinatie met gestegen eenheidsprijzen c.q. heffingen.
Daarnaast kende Spurd in 2016 lagere huisvestingskosten als gevolg van de verhuizing van
het kantoor Gorslaan naar Purmersteenweg.
Onder de huisvestingskosten worden ook de onderhoudskosten verantwoord. Onder de
onderhoudskosten is verantwoord:
• Aanschaf tractiemiddelen als gevolg van het uitvoeren van het onderhoud aan de
sportvelden in de gemeente Beemster.
• Aanschaf zonnepanelen t.b.v. sportzaal Sweelinckstraat.
• Aanschaf LED verlichting t.b.v. drie sportzalen.
• Onderhoudskosten Leeghwaterbad als gevolg van bestaande (dak) problematiek.
In 2016 is een inverdieneffect gerealiseerd door het dagelijks onderhoud in eigen beheer te
nemen.
Overschrijding van de algemene kosten vindt voornamelijk plaats in het Leegwaterbad. Deze
meerkosten zijn het gevolg van meer activiteiten en bezoek die tegelijkertijd leiden tot
hogere opbrengsten.
Onder het kopje verzekering/belasting is een overschrijding van € 34.320 te zien. Deze wordt
in zijn geheel veroorzaakt doordat hier ook de licentiekosten software worden verantwoord.
In 2016 is Spurd (verplicht) overgegaan op Microsoft Office 2013, omdat de bestaande versie
niet meer werd ondersteund.
In 2016 zijn de kantoorkosten incidenteel € 20.000 lager dan begroot door het zoveel mogelijk
benutten van de aanwezige voorraad aan kantoormaterialen en nog niet aangeschafte
kantoormaterialen vanwege de komende verhuizing naar het stadhuis.
Verantwoording dagelijks onderhoud
De subsidie voor de uitvoering van het dagelijkse onderhoud sportaccommodaties die Spurd
in 2016 ontvangt, bedraagt € 323.015. De aard, inhoud en omvang aan werkzaamheden
wijzigt jaarlijks. Spurd moet binnen het haar beschikbare budget de werkzaamheden
uitvoeren. Vanaf 1 september 2016 voert Spurd alle onderhoud uit na overdracht van de
werkzaamheden en medewerker vanuit de gemeente Purmerend.
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4.3.3

Buurtsportcoaches

In 2016 zijn alle 14,2 beschikbare formatieplaatsen als buurtsportcoach ingevuld en ingezet.
Spurd ontvangt via het gemeentefonds een subsidiebijdrage van totaal € 283.485 vanuit het
Rijk.
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 functionele en technische 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, ledverlichting in zalen, sportvloer, schilderwerk (binnen en
buiten), CV/SV installaties, zonnepanelen op daken, elektrische raamvoorzieningen
uitgevoerd. Op de buitensportaccommodaties zijn bomen gesnoeid en gekapt, hekwerken
vervangen, werkzaamheden aan de beplantingen uitgevoerd en
bestratingswerkzaamheden verricht.
De lasten voor groot onderhoud aan de binnen- en buitensportaccommodaties bedroegen
in 2016 totaal € 210.613. Voor groot onderhoud aan het Leeghwaterbad is € 26.733 besteed.
Voor de sportaccommodaties is in 2016 in de MOP € 143.704 opgenomen, zodat een bedrag
van € 66.909 aan de voorziening groot onderhoud sportaccommodaties wordt onttrokken.
Voor het Leeghwaterbad is een bedrag van € 46.463 opgenomen, derhalve wordt € 19.730
gedoteerd aan de voorziening groot onderhoud Leeghwaterbad. Voor de ontwikkeling van
voorzieningen verwijzen wij naar de bijlagen.
4.3.5

Vervangingsinvesteringen

Inleiding
In 2016 zijn de volgende vervangingsinvesteringen uitgevoerd:
• Leeghwaterbad conservering diverse ruimten
• Leeghwaterbad zwakstroominstallaties lockers
• Gymlokaal Tarwestraat vervangen sportvloer
• Wherevogels renovatie veld C
• Sporthal de Vaart vervangen wand- en vloertegels
• Leeghwaterbad luchtbehandelingskasten
• Sportzaal de Karekiet vervangen vloertegels
• Leeghwaterbad waterbehandeling en sanitair
• Gymlokaal Sweelinckstraat vervangen dakbedekking
• Leeghwaterbad gootroosters
• Leeghwaterbad vloerafwerking
• Leeghwaterbad verlichting
Vervangingsinvesteringen in voorbereiding:
• Leeghwaterbad filterzand zwemwaterbehandeling
• MHCP sportcomplex de Munnik aanleg Jeugdhockeyveld
• MHCP sportcomplex de Munnik renovatie toplaag veld 2
• Boeiboorden De Karekiet
• Kozijnen De Karekiet
• Facelift vloer De Karekiet
• Leeghwaterbad zwakstroominstallaties
• Leeghwaterbad vervangen vloeren horeca en entree
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Leeghwaterbad schakelkasten RK1 en RK2
Leeghwaterbad tribune
De Dop verharding

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 en volgens afspraak aan de gemeente terugbetaald:
• sporthal de Vaart – luchtbehandelingskasten
• renovatie A-veld FC Purmerend
• renovatie veld 3 – FC Purmerend
• renovatie veld 4 – FC Purmerend
Overige aan de gemeente terug te betalen c.q. niet te verlenen vervangingsinvesteringen
i.v.m. herstel dak en gevels Leeghwaterbad:
• Leeghwaterbad - gevelbeplating
• Leeghwaterbad - dakveiligheid
Overzicht status vervangingsinvesteringen
Project

Stand 1/1

Dotatie

Onttrekking Stand 31/12

Status

Conservering ruimten Leeghwaterbad

€0

€ 52.569

€ 52.569

€ 0 Gereed

Zwakstroominstallatie lockers Leeghw aterbad

€0

€ 34.333

€ 34.333

€ 0 Gereed

Sportvloer gymlokaal Tarwestraat

€0

€ 41.197

€ 41.197

€ 0 Gereed

Renovatie C-veld Wherevogels

€0

€ 66.823

€ 66.823

€ 0 Gereed

Tegelwerk / sanitair De Vaart

€0

€ 79.910

€ 79.910

€ 0 Gereed

€ 139.941

€0

€ 139.941

€ 0 Gereed

€ 42.904

€0

€ 42.904

€ 0 Gereed

Waterbeheersing en sanitaire installaties Leeghwaterbad

€ 23.981

€ 12.745

€ 36.726

€ 0 Gereed

Gymlokaal Sweelinkstraat dakbedekking

€ 26.151

€ 719

€ 26.870

€ 0 Gereed

Leeghw aterbad gootroosters

€ 59.823

€0

€ 59.823

€ 0 Gereed

Luchtbehandelingskasten Leeghwaterbad
Vloertegels de Karekiet

Vloerafwerking Leeghwaterbad

€ 66.111

€ 21.463

€ 87.574

€ 0 Gereed

Verlichting Leeghwaterbad

€ 15.747

€ 12.677

€ 28.424

€ 0 Gereed

€ 374.658 € 322.436

€ 697.094

€0

Subtotaal uitgevoerde investeringen
Filterzand Leeghwaterbad

€0

€ 32.485

€0

€ 32.485

2017

Jeugdhockeyveld Munnik

€0

€0

€ 590

€ -590

2017

Hockeyveld 2 Munnik

€0

€0

€ 590

€ -590

2017

Boeiboorden de Karekiet

€ 39.562

€0

€0

€ 39.562

2017

Kozijnen de Karekiet

€ 85.843

€0

€0

€ 85.843

2017

Facelift sportzaal De Karekiet

€ 76.101

€0

€0

€ 76.101

2017

€ 118.463

€0

€ 134.655

€ -16.192

2017

Leeghw aterbad vervanging vloer horeca

€ 82.520

€0

€ 1.790

€ 80.730

2017

Schakelkasten RK1 en RK2 Leeghwaterbad

€ 51.640

€0

€ 26.448

€ 25.192

2017

€0

€0

€ 2.828

€ -2.828

2017

€ 454.129

€ 32.485

€ 166.901

€ 319.713

Zwakstroominstallaties Leeghwaterbad

Tribune Leeghwaterbad
Subtotaal investeringen 2017
Verharding De Dop

€0

€ 25.893

€0

€ 25.893

Subtotaal investeringen 2018

€0

€ 25.893

€0

€ 25.893

Totaal onderhanden vervangingsinvesteringen

€ 828.787 € 380.814

€ 863.995

€ 345.606

Luchtbehandeling De Vaart

2018

€ 129.170

€0

€0

€ 129.170

Terug

Toplaag A-veld FC Purmerend

€ 66.626

€0

€0

€ 66.626

Terug

Gevelbeplating/kozijnen Leeghw aterbad

€ 41.556

€0

€0

€ 41.556

Terug

Renovatie veld 3 FC Purmerend

€ 66.168

€0

€0

€ 66.168

Terug

Renovatie veld 4 FC Purmerend

€ 49.602

€0

€0

€ 49.602

Terug

€ 353.122

€0

€0

€ 353.122

Subtotaal terug te betalen investeringen
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Toelichting uitgevoerde vervangingsinvesteringen
1. Conservering diverse ruimten Leeghwaterbad (gereed)
In dit project zijn diverse onderdelen in het zwembad opnieuw geconserveerd. Dit zijn onder
andere wanden, roosters en stalen constructies. De kosten bedragen € 33.596,89 ten
opzichte van het budget van € 52.569 wordt een positief saldo behaald. Het positieve saldo
van € 18.972,11 is gedoteerd in de voorziening vervangingsinvesteringen. Het project is
afgesloten.
2. Zwakstroominstallaties lockers Leeghwaterbad (gereed)
Het betalings- en besturingssysteem van de lockers is periodiek vervangen. De totale kosten
bedroegen € 21.775,93, het budget is € 34.333. Het positieve saldo van
€ 12.557,07 is gedoteerd aan voorziening vervangingsinvesteringen. Het project is afgerond.
3. Sportvloer gymlokaal Tarwestraat (gereed)
De sportvloer in gymlokaal Tarwestraat is in de zomervakantie vervangen. De oude sportvloer
functioneerde voor het sport- en onderwijsgebruik niet meer. Door scherp onderhandelen is
een gunstig aanbestedingsresultaat behaald. De totale kosten bedroegen € 19.026,06, het
budget bedroeg € 41.197. Het positieve saldo van € 22.170,94 is gedoteerd in voorziening
vervangingsinvesteringen. Het project is afgerond.
4. Renovatie C-veld Wherevogels (gereed)
De aanbesteding van de renovatie van het C-veld is in een vroeg stadium op de markt
gezet. De ervaring leert dat bedrijven hun orderportefeuille voor de zomermaanden gevuld
willen hebben en scherp calculeren. Een meevaller was dat het vervangen van de
ballenvanger niet nodig was en op eenvoudige wijze de beregening opnieuw kon worden
ingeregeld. Het programma van eisen is in eigen beheer samengesteld, zodat geen kosten
voor het vervaardigen van een bestek zijn gemaakt. De kosten bedragen € 42.583,25 ten
opzichte van het budget van € 66.823, wordt een positief saldo behaald. Het positieve saldo
van € 24.239,75 is gedoteerd in de voorziening vervangingsinvesteringen. Het project is
afgesloten. De subsidie wordt beschikbaar gesteld in 2017.
5. Vervangen wand- en vloertegels en sanitair Sporthal de Vaart (gereed)
In verband met de functionele en technische aspecten was het nodig de wand- en
vloertegels van de entree, gangen, kleed- en doucheruimten alsook van de algemene
toiletruimten te vervangen. Tegelijkertijd zijn de douchevoorzieningen en de toiletten
vervangen. De werkzaamheden zijn in kort tijdsbestek uitgevoerd in de zomervakantie,. De
totale kosten bedragen € 73.078,89, de subsidie is € 79.910, zodat een onderschrijding van €
6.831,11 is bewerkstelligd. Dit positieve saldo is gedoteerd aan de voorziening
vervangingsinvesteringen. Het project is afgesloten. De investering is in 2016 voorgefinancierd
door Spurd. De subsidie wordt beschikbaar gesteld in 2017.
6. Leeghwaterbad luchtbehandelingskasten (gereed)
De bestaande luchtbehandelingskasten zijn na 10 jaar gerenoveerd. De kasten zijn aan de
binnenzijde voorzien van een nieuwe coating, de motoren zijn gereviseerd en er is een
warmte-terugwininstallatie geplaatst. De totale kosten bedragen € 244.035,25, terwijl het
budget € 254.810 is, inclusief indexering, zodat een onderschrijding van € 10.774,75 is
bewerkstelligd. Dit positieve saldo is gedoteerd in de voorziening vervangingsinvesteringen.
Het project is afgesloten.
7. Vloertegels sportzaal Karekiet (gereed / subsidie 2010)
In doucheruimten van de Karekiet sprongen de tegels los van de dekvloer. Het was
onoverkomelijk om tot vervanging van de vloertegels over te gaan. Het werk is in twee fasen
uitgevoerd, de eerste fase betrof de doucheruimte waarbij de tegels los lagen. In de
zomervakantie zijn de overige doucheruimten aangepakt. De kleedkamervloeren zijn in
redelijke conditie, het tegelwerk was niet vervangen met oog op een mogelijke
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herontwikkeling. De kosten bedragen € 27.118,20, terwijl het beschikbare budget inclusief
indexeringen € 42.904 bedroeg. Het positieve resultaat van € 15.785,80 is gedoteerd aan de
voorziening vervangingsinvesteringen.
8. Waterbehandeling en sanitair Leeghwaterbad (gereed)
Met deze investering zijn in feite 2 projecten gerealiseerd. Het ene project betrof het
optimaliseren van de waterbehandeling door middel van het aanbrengen van een
monitoringssysteem. Dit systeem meet constant belangrijke parameters in het water en geeft
melding bij afwijkingen. Het ander project betrof het optimaliseren van de douche installatie.
De kosten bedragen € 55.885,76, terwijl het beschikbare budget inclusief indexeringen
€ 43.141 bedroeg. Het negatieve resultaat van € 12.744,76 is onttrokken aan de voorziening
vervangingsinvesteringen.
9. Gymlokaal Sweelinckstraat vervangen dakbedekking (gereed/subsidie 2015)
De dakbedekking van gymlokaal Sweelinckstraat is in de zomermaanden van 2016
vervangen. Er is aandacht besteed aan het aanbrengen van een isolerende laag zodat
warmte binnen het gebouw blijft. De kosten bedragen € 26.870, het budget € 26.151. Het
tekort van € 719 is onttrokken aan de voorziening vervangingsinvesteringen. Het project is
afgerond.
10. Gootroosters Leeghwaterbad (gereed)
Na een inspectie van de overloopgoten en bijbehorende roosters in de zwemzalen is
gebleken dat de betonnen goten nog in goede staat verkeren. Hiertoe is besloten om alleen
de roosters te vervangen. De totale kosten bedroegen derhalve slechts € 32.112 met een
budget van € 60.675. Het positieve saldo van € 28.562,66 is gedoteerd aan de voorziening
vervangingsinvesteringen. Het project is afgerond.
11. Vloerafwerking Leeghwaterbad (gereed)
De vloertegels en voegen in de zwemzalen en baden lijden onder een versneld
verouderingsproces. Om de ontstane schade te herstellen zijn een groot deel van de tegels
en voegen vervangen. In de zwembaden moest dit onder water door duikers worden
gedaan. De totale kosten bedragen € 102.881,10 t.o.v. het budget van € 81.418. Het tekort
van € 21.463,10 is onttrokken aan voorziening vervangingsinvesteringen. Het project is
afgerond.
12. Leeghwaterbad verlichting (gereed)
Het afgelopen jaar zijn veel traditionele lichtbronnen vervangen voor energiezuinige led
verlichting. Dit geeft een lager energieverbruik en minder onderhoud in verband met
wisselingen van lampen. De totale kosten bedragen € 117.883,70, terwijl het budget € 105.207
is, inclusief indexering, zodat een overschrijding van € 12.676,70 is bewerkstelligd. Dit
negatieve saldo is onttrokken aan de voorziening vervangingsinvesteringen. Het project is
afgesloten.
Vervangingsinvesteringen sportzaal de Karekiet
Het vervangen van de boeiboorden, de buitenkozijnen en de facelift aan de sportvloer van
sportzaal de Karekiet zijn in 2016, in afwachting van de besluitvorming over de plannen tot
herontwikkeling van het Karekietpark door de gemeenteraad en vanwege functionele,
technische en economische omstandigheden nog niet uitgevoerd. In 2017 worden deze
werkzaamheden in overleg met de gemeente Purmerend 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
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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
Met de gemeente Purmerend is afgesproken dat de huursommen die Spurd aan de
gemeente betaalt budgettair neutraal verloopt en afzonderlijk in beeld worden gebracht.
Met de beschikking 2016, aangevuld met de beschikking voor sportzaal de Kraal ad € 38.433,
is een bedrag van € 537.730 totaal beschikbaar gesteld voor compensatie van de
huursommen. Aan huursommen is door Spurd € 533.568 betaald (zie bijlage). Spurd betaalt
een bedrag van € 4.162 aan de gemeente Purmerend terug.
Onroerende zaakbelasting
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 – wordt gecompenseerd. Met de beschikking is
voor OZB-compensatie inclusief de aanvullende beschikking voor sportzaal de Kraal € 58.423
toegekend. De betaalde bedragen komen uit op € 59.597 (zie bijlage). Spurd verzoekt de
gemeente Purmerend het resterende bedrag van € 1.174 betaalbaar te stellen.
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 2016 zijn de volgende sportsubsidies afgerond verstrekt:
Deskundigheidsbevordering
Jeugdsubsidie inclusief subsidie ijs- en inlineskateclub
Open activiteiten
OZB-subsidie
Totaal

€ 1.218,00
€ 46.225,00
€ 1.263,00
€ 38.678,10
€ 87.384,10

In de bijlage treft u gedetailleerde overzichten van de verstrekte sportsubsidies in 2016. In het
jaar 2016 zijn de toegekende sportsubsidies (c.q. –bedragen) hoger uitgevallen dan het
beschikte subsidiebedrag, dit betreft voornamelijk de OZB-subsidies.
De ledenaantallen bij de sportverenigingen zijn enigszins gedaald, terwijl 1 vereniging door
het ontbreken van jeugdleden geen subsidie heeft aangevraagd. Bij de open activiteiten is
het aantal met 1 gedaald. Met de gemeente Purmerend is afgesproken dat de uitvoering
van de sportsubsidies budgettair neutraal verloopt. Terwijl de beschikking voor sportsubsidies
een bedrag kent van € 83.169 is het werkelijke bestede bedrag € 87.384,10. De gemeente
Purmerend dient een bedrag van € 4.215,10 te betalen.
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4.4

Liquiditeit

Ultimo 2016 beschikte Spurd over voldoende liquide middelen. De subsidie van de gemeente
Purmerend is ieder kwartaal (95%) ontvangen.
Stand liquide middelen eind 2016
Bij (afwikkeling vanuit 2016):
Vorderingen
Overige vorderingen en vooruitbetaalde bedragen
Belastingen en premies sociale verzerkeringen
Verkoop van voorraden
Verkoop van inventaris en machines

Af (afwikkeling vanuit 2016):
Schulden
Overige Kortlopende schulden
Langlopende schulden
Bestemmingsreserves
Voorzieningen
Voorziening Vervangingsinvesteringen

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€

Verschil

4.5

Reserves en voorzieningen

4.5.1

Egalisatiereserve

3.795.393

€

921.209

€

4.455.545

€

261.057

€
€

261.057
-

211.669
388.437
177.396
98.509
45.198

494.990
1.237.902
32.743
58.323
2.334.421
297.166

Resteert
Stichtingskapitaal
Egalisatiereserve

€

182
260.875

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.
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Tabel: verloopoverzicht egalisatiereserve
2016
Stand per 1 januari

€

252.936

Resultaat

€

7.939

Stand per 31 december

€

260.875

4.5.2

Bestemmingsreserves

In 2016 zijn aan de volgende bestemmingsreserves gedoteerd:
• Eigen activiteiten ad € 28.200.
• Transitievergoeding ad € 8.115.
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.
4.5.3

Voorzieningen

Voorzieningen

Stand 1/1

Buurtsportcoaches
Preventieve inzet
ontwikkelingsachterstanden
2-4 jarigen

€ 1.384.843

Dotatie
€

283.485

€ 3.548 € 15.129

Onttrekking
€

Stand 31/12

450.016 € 1.218.312

€ 18.673

€0

Status
Actief

Gereed

Buurtsportcoaches
In 2016 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 € 283.485 zijnde 100% voor het jaar 2016. In 2016 is voor een
bedrag van € 450.016 onttrokken aan de voorziening waaronder een gedeelte voor
voorfinanciering van te plegen vervangingsinvesteringen (zie ook par. 4.2.5).
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 2016 zijn 123
medewerkers werkzaam geweest voor Spurd. Het aantal FTE bedroeg 65.

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.
Op 5 juli 2016 heeft het vorige bestuur voor het laatst vergaderd. In deze vergadering is
goedkeuring uitgesproken over het wijzigen van de statuten. Op 12 juli 2016 heeft het college
van de gemeente Purmerend vier nieuwe bestuursleden benoemd, te weten: mevrouw
Deborah van der Klooster, mevrouw Jacqueline van den Berg, de heer Patrick Wisman en de
heer Bastiaan ter Weel. Mevrouw Diana van der Land zet haar bestuursfunctie voort. Zij is
tijdens de eerste vergadering van het nieuw samengestelde bestuur verkozen tot voorzitter.
Mevrouw Van der Klooster is verkozen tot secretaris en de heer Wisman tot penningmeester.

5.3

Continuïteit

Voor de huur, exploitatie en onderhoud van het Leeghwaterbad, de sportaccommodaties
en de sport-o-theek alsmede de uitvoering van activiteiten zijn tussen de gemeente
Purmerend en Spurd voor onbepaalde tijd afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn
neergelegd in huurovereenkomsten, een exploitatieovereenkomst en een
subsidiebeschikking. Voor de exploitatie van de multifunctionele sportaccommodatie wordt
voor de opening in 2017 een exploitatieovereenkomst tussen de gemeente Purmerend en
Spurd gesloten.

5.4

CAO Recreatie / Zwembaden en regelingen

Loonkostenontwikkeling
De CAO Zwembaden is sinds 1 juli 2016 voor Spurd van toepassing in plaats van de CAO
Recreatie (1 januari 2016 – 30 juni 2016). De looptijd van de CAO Zwembaden bedraagt 1
jaar en eindigt daarmee op 1 juli 2017. Met de nieuwe CAO is een salarisverhoging van 1,5%
per 1 juli 2016 afgesproken.
Verlofsparen
Volgens de CAO Zwembaden kunnen medewerkers 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 2016 verlaagd van
19,9% naar 18,1%. De werkgever betaalt hiervan 70%. De overgangsregeling VPL bedroeg in
2016 2,3%. De werkgever betaalt hiervan 100%.
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Participatiewet
Spurd acht het van belang dat maatschappelijke organisaties als Spurd hun
verantwoordelijkheid nemen en een actieve bijdrage leveren om mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt een kans te bieden. Spurd heeft in 2016 meerdere mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt ingezet vanuit Flextensie, Odion, Prinsenstichting, de afdeling
Werk en Welzijn van de gemeente Purmerend en 2e Spoor trajecten van Wet Verbetering
Poortwachter. Mede door toedoen van Spurd is een collega in 2016 doorgestroomd naar
een reguliere baan buiten Spurd.

5.5

Ondernemingsraad

Sinds 2016 kent Spurd een nieuw samengestelde OR. De OR heeft onder meer geadviseerd
inzake de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), de arbeidsomstandigheden in het
zwembad, het prestatieplan, het jaarverslag, de huisvesting, functieprofielen en diverse
personele aangelegenheden.

5.6

Ontwikkeling

Spurd hecht in het belang van de organisatie veel waarde aan de ontwikkeling van
medewerkers. In 2016 is binnen het beschikbare budget een aantal opleidingen en cursussen
gevolgd door medewerkers van Spurd. De in 2016 gevolgde opleidingen zijn:
 Omgaan met agressie en geweld
 HBO Kindercoach
 Brandbestrijding
 Elektrotechniek
 Cursussen Zwemonderwijs en activiteiten
 EHBO en BHV
 Coachingprogramma’s
 Motorisch remedial teaching.
De gerealiseerde kosten voor opleidingen bedroegen in 2016 € 41.373. Door aansluiting bij
het Sociaal Fonds Recreatie heeft Spurd een tegemoetkoming in de studiekosten ontvangen
van € 7.158.

5.7

Stages

Beroepsstages
Binnen het mbo, afdeling Sport en Bewegen bood Spurd aan 18 studenten stageplaatsen
aan bij de diverse sportactiviteiten zoals BuurtSportWerk, PurVak of bij evenementen als de
Buitenspeeldag en de Koningssportdag. Daarnaast vonden 3 mbo studenten de weg naar
het Leeghwaterbad. Ook vond vanaf september 2016 1 hbo student Marketing een
stageplaats bij Spurd.
Maatschappelijke Stages (MaS)
Omdat het onderdeel Maatschappelijke Stages inmiddels dusdanig opgenomen is in het
schoolprogramma/curriculum van de scholen onder de PSG, blijkt bemiddeling van Spurd
niet meer nodig. Dit verklaart de sterke afname in het aantal bemiddelde stageplaatsen van
182 in 2015 naar 10 in 2016. In overleg met de gemeente Purmerend is besloten om vanaf
2017 geen maatschappelijke stageplaatsen meer actief aan te bieden via Spurd.

5.8

Ziekteverzuim

In 2016 is het ziekteverzuim over de gehele organisatie ten opzichte van 2015 gestegen naar
5,7%. Het zwembad kent net als vorig jaar vanwege de grote temperatuurverschillen,
aanwezigheid van chloor en een hoge (lucht)vochtigheid het hoogste ziekteverzuim binnen
de organisatie: 12,3%. Het hogere ziekteverzuim wordt mede bepaald door een niet te
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beïnvloeden verzuimaandeel van langdurig zieken mede als gevolg van persoonlijke
omstandigheden.
Grafiek: ziekteverzuim 2008-2016
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5.9

Communicatie

Continue communicatie over producten en dienstverlening met huidige en mogelijke gasten
is belangrijk voor het succes van Spurd. Spurd zet zo efficiënt mogelijk een middelenmix in om
effectief met het algemene publiek en met diverse doelgroepen over sportieve activiteiten
en faciliteiten van Spurd te communiceren. Het gaat om papieren en digitale middelen,
maar ook om het organiseren van eigen of aanwezig zijn op bijeenkomsten van andere
organisaties. Het genereren van redactionele aandacht en aandacht voor Spurd met eigen
social media is van relatief groot belang vanwege bereik en budget.
Digitale communicatie is steeds belangrijker, analoge (papieren) en persoonlijke
communicatie blijven onmisbaar. De verschillende communicatievormen en momenten
versterken elkaar: het merk Spurd is in Purmerend goed bekend.
Eind 2015 is de website van Spurd vervangen door een internetplatform/website met twee
domeinen: een voor Leeghwaterbad en een voor overige activiteiten en faciliteiten van
Spurd. De website is vanwege de actuele en uitgebreide informatie een belangrijk
fundament voor andere communicatiemiddelen van Spurd. Het aantal gebruikers van de
beide domeinen samen is met 12,9 procent gestegen van 87.166 naar 98.375 per eind 2016.
De vernieuwing van de aanwezigheid op het world wide web heeft geleid tot een betere
vindbaarheid/groter bereik. Aansluitend daalde het aantal paginaweergaven met 38,4
procent van 750.021 naar 462.037 door de betere directe vindbaarheid van het
Leeghwaterbad.
Spurd is actief op de social media Facebook en Twitter, net als het internetplatform met twee
domeinen. Facebook SpurdSport telde met 543 (73,5 procent) meer 1.282 volgers eind 2016.
In dat jaar zijn 114 posts gedaan die door 248.682 gebruikers zijn gezien; vooral posts met film
trekken relatief veel gebruikers. Twitter telde eind 2016 538 volgers; ook hier geldt dat tweets
met foto of film relatief veel kijkers trekken.
In 2016 zijn er door Spurd in totaal 42 persberichten verspreid. Bijzondere onderwerpen waren:
vakbeurs in het Leeghwaterbad, rondleiding leerlingen voortgezet onderwijs door supermarkt
vanwege informatie op etiketten voedingsmiddelen (JOGG), stadsstrand op speelweide
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Leeghwaterbad, uitbreiding aantal buitensportcomplexen voor onderhoud, gymzaal van de
toekomst, DrinkWaterWeken (JOGG), nieuwe bestuursleden stichting Spurd, tienjarig jubileum
aangepast zwemmen in Leeghwaterbad en verwerven licentie ABC-zwemles. De
persberichten leidden bijna altijd tot meervoudige aandacht in papieren nieuwsmedia en op
internetplatforms.
In 2016 waren meer bijzondere onderwerpen voor structurele en incidentele communicatie:
in samenwerking met de gemeente de multifunctionele sportaccommodatie, huldiging
Marlou van Rhijn en rubbergranulaat kunstgrasvelden, voorts met partners Reuring en
bijeenkomst communicatie met laaggeletterden (JOGG) en daarnaast verplaatsing
informatievoorziening over aangepast sporten naar platform Uniek Sporten, betalen met
iDeal in en prijsaanpassing toegang Leeghwaterbad en de samenwerking met Bureau
Toerisme Laag-Holland.

5.10 Huisvesting
De organisatie van Spurd is gevestigd op twee locaties: in het Leeghwaterbad en in het
kantoor aan de Purmersteenweg 13d. In 2016 zijn de voorbereidingen gestart om te komen
tot huisvesting in het stadhuis voor alle medewerkers die nu werkzaam zijn aan de
Purmersteenweg 13d. Het nieuwe adres van hen wordt Populierenstraat 55.
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Bestuurlijke gegevens
Samenstelling bestuur Stichting Spurd 1 januari 2016 – 11 juli 2016:
De heer L. Wiedemeijer
De heer J.D. Abraham
De heer mr. M. van der Voort
De heer G.M. Aafjes
Mevrouw A. van der Land

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

Samenstelling bestuur Stichting Spurd 12 juli 2016 – 31 december 2016:
Mevrouw A. van der Land
Mevrouw D. van der Klooster
De heer P.P.B. Wisman
De heer B. ter Weel
Mevrouw J.M.E. van den Berg-Prent

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
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
SPORT
1827 verharding de Dop (2016)
Voorfinanciering Spurd

in voorbereiding

25.893,00

Saldo per 31 december 2016

25.893,00

1828 Leeghwaterbad conservering diverse ruimten (2016)
Voorfincanciering Spurd
52.569,00
Betaalde bedragen 2016
33.596,89
52.569,00
33.596,89
Resultaat

subsidie in 2017
GEREED / AFSLUITEN
18.972,11 t.g.v. voorziening vervangingsinvesteringen

1829 Leeghwaterbad filterzand zwemwaterbehandeling (2016)
Voorfincanciering Spurd
32.485,00
Betaalde bedragen 2016
32.485,00
Saldo per 31 december 2016

subsidie in 2017, in voorbereiding
32.485,00

1831 Leeghwaterbad zwakstroominstallaties lockers (2016)
Voorfincanciering Spurd
34.333,00
Betaalde bedragen 2016
21.775,93
34.333,00
21.775,93
Resultaat
SPORT
1833 sportvloer Tarwestraat
voorfinanciering Spurd
Betaalde bedragen 2016

subsidie in 2017

41.197,00
19.026,06
19.026,06

Resultaat

subsidie in 2017

66.823,00
42.583,25
42.583,25

Resultaat

subsidie in 2017

79.910,00
79.910,00

73.078,89
73.078,89

GEREED / AFSLUITEN
6.831,11 t.g.v. voorziening vervangingsinvesteringen

SPORT
1836 Jeughockeyveld sportcomplex de Munnik
Subsidie 2017
Betaalde bedragen 2016

subsidie in 2017, in voorbereiding
0

590,00
590,00

Saldo per 31 december 2016

590,00- UITVOERING IN 2017

SPORT
1837 hockeyveld sportcomplex de Munnik
Subsidie in 2018
Betaalde bedragen 2016

uitstel naar 2018
0

590,00
590,00

Saldo per 31 december 2016

1841 Leeghwaterbad vloeren ondermeer horeca
Subsidie 2015
82.520,00
Betaalde bedragen 2016
82.520,00
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GEREED / AFSLUITEN
24.239,75 t.g.v. voorziening vervangingsinvesteringen

Resultaat

Saldo per 31 december 2016

GEREED / AFSLUITEN
22.170,94 t.g.v. voorziening vervangingsinvesteringen

66.823,00

1835 sanitair / tegels de Vaart
voorfinanciering Spurd
Betaalde bedragen 2016

GEREED / AFSLUITEN
12.557,07 t.g.v. voorziening vervangingsinvesteringen

41.197,00

SPORT
1834 renovatie C-veld Wherevogels
voorfinanciering Spurd
Betaalde bedragen 2016

subsidie in 2017

590,00-

subsidie in 2015, in voorbereiding relatie ARBO verbouwing
1.790,03
1.790,03
80.729,97
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1842 kozijnen betimmering gymlokaal Sweelinckstraat (subsidie gemeente 2015) is dakbedekking omschrijving niet correct
Subsidie 2015
26.151,00
Betaalde bedragen 2016
26.870,00
26.151,00
26.870,00
GEREED / AFSLUITEN
Resultaat

719,00- t.l.v. voorziening vervangingsinvesteringen

SPORT
1859 luchtbehandeling sporthal de Vaart (subsidie gemeente 2015)
Subsidie 2015
129.170,00
Saldo per 31 december 2016

UITSTEL volgens afspraak terugbetalen gemeente
129.170,00 TERUGBETALEN GEMEENTE

SPORT
1862 vloertegels sportzaal de Karekiet (subsidie gemeente 2010)
Subsidie 2010
40.946,00
Rentevergoeding 2012
696,00
Rentevergoeding 2013
416,00
Rentevergoeding 2014
421,00
Rentevergoeding 2015
425,00
betaalde bedragen 2016
27.118,20
42.904,00
27.118,20
Resultaat

GEREED / AFSLUITEN
15.785,80 t.g.v. voorziening vervangingsinvesteringen

1873 Leeghwaterbad gevelbeplating + kozijnen (subsidie gemeente 2012)
Subsidie 2012
39.661,00
39.661,00
Saldo per 31 december 2016

UITSTEL ivm herstel dak, volgens afspraak terugbetalen gemeente

39.661,00 TERUGBETALEN GEMEENTE

SPORT
1878 boeiboorden sportzaal de Karekiet (subsidie gemeente 2013) uitvoering afhankelijk sportaccommodatienota
nog niet noodzakelijk technisch en functioneel, monitoren
Subsidie gemeente Purmerend
38.782,00
ivm ontwikkelingen
Rentevergoeding 2014
388,00
Rentevergoeding 2015
392,00
39.562,00
Saldo per 31 december 2016

39.562,00

SPORT
1879 kozijnen sportzaal de Karekiet (subsidie gemeente 2013) uitvoering afhankelijk sportaccommodatienota
nog niet noodzakelijk technisch en functioneel, monitoren
Subsidie 2013
84.151,00
ivm ontwikkelingen
Rentevergoeding 2013
842,00
Rentevergoeding 2015
850,00
85.843,00
Saldo per 31 december 2016

85.843,00

SPORT
1880 toplaag A-veld FC Purmerend (subsidie gemeente 2013) uitvoeren zodra functioneel en technisch noodzakelijk
niet nodig, vermoedelijk 2018, afspraak terugbetalen gemeente
Subsidie 2013
65.313,00
65.313,00
Saldo per 31 december 2016

65.313,00 TERUGBETALEN GEMEENTE

1886 Leeghwaterbad Luchtbehandelingskasten 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
Betaalde bedragen 2016
129.166,18
254.810,00
244.035,25
Saldo per 31 december 2016
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10.774,75 t.g.v. voorziening vervangingsinvesteringen

46

SPORT
1889 sportvloer sportzaal de Karekiet (subsidie gemeente 2014) uitvoering afhankelijk sportaccommodatienota
nog niet noodzakelijk technisch en functioneel, monitoren
Subsidie 2014
75.348,00
ivm ontwikkelingen
Rentevergoeding 2015
753,00
76.101,00
Saldo per 31 december 2016

76.101,00

SPORT
1890 toplaag veld 3 FC Purmerend (subsidie gemeente 2014) uitvoeren zodra functioneel en technisch noodzakelijk
niet nodig, vermoedelijk 2019, afspraak terugbetalen gemeente
Subsidie 2014
65.513,00
65.513,00
Saldo per 31 december 2016

65.513,00 TERUGBETALEN GEMEENTE

SPORT
1891 toplaag veld 4 FC Purmerend (subsidie gemeente 2014) uitvoeren zodra functioneel en technisch noodzakelijk
niet nodig, vermoedelijk 2019, afspraak terugbetalen gemeente
Subsidie 2014
49.111,00
49.111,00
Saldo per 31 december 2016

49.111,00 TERUGBETALEN GEMEENTE

1893 Leeghwaterbad zwakstroominstallaties - subsidie 2015
Subsidie 2015
189.000,00
Rentevergoeding 2015
551,00
Betaalde bedragen 2014
2.700,00
Betaalde bedragen 2015
68.387,67
Betaalde bedragen 2016
134.655,57
189.551,00
205.743,24
Saldo per 31 december 2016

in uitvoering

16.192,24-

1894 Leeghwaterbad gootroosters - subsidie 2015
Subsidie 2015
60.675,00
Betaalde bedragen 2015
Betaalde bedragen 2016
60.675,00

851,84
31.260,80
32.112,64

Saldo per 31 december 2016

GEREED
28.562,36 t.g.v. voorziening vervangingsinvesteringen

1895 Leeghwaterbad schakelkasten - subsidie 2015
Subsidie 2015
76.374,00
Betaalde bedragen 2015
Betaalde bedragen 2016
76.374,00

in uitvoering
23.734,00
27.447,57
51.181,57

Saldo per 31 december 2016

AFRONDEN IN 2017
25.192,43

1896 Leeghwaterbad vloerafwerking (recreatie en wedstrijdbad natte ruimten) - subsidie 2015
Subsidie 2015
81.418,00
Betaalde bedragen 2015
15.306,60
Betaalde bedragen 2016
87.574,50
GEREED
81.418,00
102.881,10
Saldo per 31 december 2016

21.463,10- t.l.v. voorziening vervangingsinvesteringen

1897 Leeghwaterbad waterbehandeling - subsidie 2015
Subsidie 2015
43.030,00
Rentevergoeding
111,00
Betaalde bedragen 2014
1.584,00
Betaalde bedragen 2015
17.576,10
Betaalde bedragen 2016
36.725,66
43.141,00
55.885,76
Saldo per 31 december 2016

1898 Leeghwaterbad verlichting - subsidie 2015
Subsidie 2015
105.207,00
Betaalde bedragen 2015
Betaalde bedragen 2016
105.207,00

89.460,33
28.423,37
117.883,70

Saldo per 31 december 2016

in voorbereiding
-

Jaarverslag 2016

GEREED
12.676,70- t.l.v. voorziening vervangingsinvesteringen

1899 Leeghwaterbad tribune
Subsidie 2017
Betaalde bedragen 2016

Saldo per 31 december 2016

GEREED
12.744,76- t.l.v. voorziening vervangingsinvesteringen

2.827,50
2.827,50
2.827,50- t.l.v. voorziening vervangingsinvesteringen
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Bijlage 2: Voorziening groot onderhoud
Sportaccommodaties
Specificatie

2016

Stand per 1 januari

2017

€

489.159

€

133.818

€

139.653

€

2018
494.994

€

2019
452.580

€

2020
521.471

€

424.063

Onttrekkingen 2015
Uitgesteld Groot Onderhoud 2014 en eerder
Dotatie 2015
Ontv angen subsidie Groot Onderhoud 2015

€

216.448

€

215.806

Uit te v oeren Groot Onderhoud MOP 2015
Sportaccomodaties
Uitgesteld Groot Onderhoud 2015en eerder
Indexering/rentev ergoeding 2015
Onttrekkingen 2016
Uitgesteld Groot Onderhoud 2015 en eerder

€

133.818

Dotatie 2016
Ontv angen subsidie Groot Onderhoud 2016

€

216.448

€

143.704

Uit te v oeren Groot Onderhoud MOP 2016
Sportaccomodaties

€

72.744

Uitgesteld Groot Onderhoud 2016 en eerder

€

66.909

Indexering/rentev ergoeding 2016

p.m

Onttrekkingen 2017
Uitgesteld Groot Onderhoud 2016 en eerder

p.m.

Dotatie 2017
Ontv angen subsidie Groot Onderhoud 2017

€

216.448

€

258.862

€

-

€

42.414-

Uit te v oeren Groot Onderhoud MOP 2017
Sportaccomodaties

€
Uitgesteld Groot Onderhoud 2017 en eerder

p.m

Indexering/rentev ergoeding 2017

p.m

42.414-

Stand per 31 december
Onttrekkingen 2018
Uitgesteld Groot Onderhoud 2017 en eerder

p.m.

Dotatie 2018
Ontv angen subsidie Groot Onderhoud 2018

€

216.448

€

147.557

€

-

€

68.891

Uit te v oeren Groot Onderhoud MOP 2018
Sportaccomodaties

€
Uitgesteld Groot Onderhoud 2018 en eerder

p.m

Indexering/rentev ergoeding 2018

p.m

68.891

Onttrekkingen 2019
Uitgesteld Groot Onderhoud 2018 en eerder

p.m.

Dotatie 2019
Ontv angen subsidie Groot Onderhoud 2019

€

216.448

€

313.856

€

-

€

97.408-

Uit te v oeren Groot Onderhoud MOP 2019
Sportaccomodaties

€
Uitgesteld Groot Onderhoud 2019 en eerder

p.m

Indexering/rentev ergoeding 2019

p.m

97.408-

Onttrekkingen 2020
Uitgesteld Groot Onderhoud 2019 en eerder

p.m.

Dotatie 2020
Ontv angen subsidie Groot Onderhoud 2020

€

216.448

€

358.846

€

-

€

142.398-

€

281.665

Uit te v oeren Groot Onderhoud MOP 2020
Sportaccomodaties

€
Uitgesteld Groot Onderhoud 2020 en eerder

p.m

Indexering/rentev ergoeding 2020

p.m

Stand per 31 december
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€

494.994

€
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452.580

€

521.471

€

424.063

142.398-

Leeghwaterbad
Specificatie

2015
€ 15.505

Stand per 1 januari
Onttrekkingen 2015
Uitgesteld Groot Onderhoud 2014 en eerder
Dotatie 2015
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2015 €
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2015
Zwembad
€

2016
€ 34.565

2017
€ 175.509

2018
€ 150.293

2019
€ 129.011

2020
€ 93.547

p.m.
€

-

24.250
172.681
€ 148.431€ 167.491
p.m

Uitgesteld Groot Onderhoud 2015en eerder
Indexering/rentevergoeding 2015

€ 19.060
Onttrekkingen 2016
Uitgesteld Groot Onderhoud 2015 en eerder
Dotatie 2016
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2016 €
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2016
Zwembad
€

€ 136.424€ 136.42424.250
46.463
€
€

Uitgesteld Groot Onderhoud 2016 en eerder
Indexering/rentevergoeding 2016

22.21326.733
€

Onttrekkingen 2017
Uitgesteld Groot Onderhoud 2016 en eerder
Dotatie 2017
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2017 €
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2017
Zwembad
€

4.520
€ 26.733€

-

24.250
49.466
€ 25.216p.m
p.m

Uitgesteld Groot Onderhoud 2017 en eerder
Indexering/rentevergoeding 2017

€ 25.216Onttrekkingen 2018
Uitgesteld Groot Onderhoud 2017 en eerder
Dotatie 2017
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2018 €
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2018
Zwembad
€

p.m.
€

-

24.250
45.532
€ 21.282p.m
p.m

Uitgesteld Groot Onderhoud 2018 en eerder
0

€ 21.282Onttrekkingen 2019
Uitgesteld Groot Onderhoud 2018 en eerder
Dotatie 2019
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2019 €
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2019
Zwembad
€

p.m.
€

-

24.250
59.714
€ 35.464p.m
p.m

Uitgesteld Groot Onderhoud 2019 en eerder
Indexering/rentevergoeding 2019

€ 35.464Onttrekkingen 2020
Uitgesteld Groot Onderhoud 2019 en eerder
Dotatie 2020
Ontvangen subsidie Groot Onderhoud 2020 €
Uit te voeren Groot Onderhoud MOP 2020
Zwembad
€

p.m.
€

-

24.250
131.438
€ 107.188p.m
p.m

Uitgesteld Groot Onderhoud 2020 en eerder
Indexering/rentevergoeding 2020

€ 107.188Stand per 31 december
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€ 150.293

€ 129.011

€ 93.547

€ 13.641-

Bijlage 3: Voorziening vervangingsinvesteringen
Verloopoverzicht Voorziening Vervangingsinvesteringen
2016
Stand per 1 januari
€
304.905

2017
€ 297.166

2018
€ 197.380

2019
€ 197.380

2020
€ 197.380

Dotaties 2013
Dakrenovatie De Vaart
Toplaag KV BEP
Renovatie Handbalvelden
Renovatie verh PC P'end
Onderw camera's L. Bad
Onttrekkingen 2013
Renovatie softbal De Dop
Verlichting Leegh bad
Atletiekbaan De Munnik
Dotaties 2014
Toplaag Skeelerbaan
Toplaag kunstgras Purmersteijn
Toplaag kunstgras FC Purmerend
Onttrekkingen 2014
Verlichting Leeghw aterbad
Dotaties 2015
Sportvloer gymlok Doplaan
KG hoofdveld Wherevogels
renovatie veld De Dop
verharding Triimpad
trainingsveld Wherevogels
KG hoofdveld P'steijn
Onttrekkingen 2015
Toplaag hockey Munnik
Dotaties 2016
Conservering div. ruimtes
Zwakstroom lockers
Sportvloer gymlokaal Tarwestr
Wherevogels C veld
Tegels / sanitair Vaart
Vloertegels Karekiet
Luchtbeh. kast Leeghwaterbad
Gootroosters Leeghw aterbad
Onttrekkingen 2016
Vloerafw erking Leeghw aterbad
Waterbeh en sanitaire installaties
Verlichting Leeghw aterbad
Dak gymlokaa Sweelinckstr
Arbo aanpassingen Leegh. bad

€
€
€
€
€
€
€
€

18.972
12.557
22.171
24.240
6.831
15.786
10.745
28.563
€

139.864

€

147.604

€ 21.463
€ 12.745
€ 12.677
€
719
€ 100.000

Dotaties 2017
Geen

€

Onttrekkingen 2017
Garantiestelling inventaris turnhal
Vergoeding inventaris turnhal
Vloertegels Karekiet
Voorbereidingskosten verv.investeringen

€

-

€

99.786

€ 30.000
€ 9.000
€ 15.786
€ 45.000

Dotaties 2018
Geen

€

Onttrekkingen 2018
Geen

€

€

-

€

-

-

Dotaties 2019
Geen

€

Onttrekkingen 2019
Geen

€

€

-

€

-

-

Dotaties 2020
Geen

€

Onttrekkingen 2020
Geen

Stand per 31 december
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€

€

297.166

€ 197.380
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€ 197.380

€ 197.380

€

-

€

-

-

€ 197.380

Bijlage 4: Overzicht sportsubsidies
Tabel: jeugdsubsidie 2014 - 2016 (bedragen in €)
Vereniging
Anonymus
Bavio
B.E.P.
Beyaert
Damclub Purmerend
Early bird
Elckerlyc
Flying Petrels
GymNet
Itaikan
Kodokan
M.H.C.P.
Modelbouwvereniging Waterland
Nea Volharding a.v.
Nootwheer
Futsalclub ZVVO Sandow
Purmer Korfbalvereniging
Purmerend, F.C.
Purmersteijn
P. en O. Wandelsportvereniging
Schaakclub Purmerend
Schietsportvereniging Purmerend
Taekwondo Center
Triathlonvereniging P'end
T.S.O.
Vido
V.I.P.
Waterland, Rugbyclub
Waterlandschutters
Where, r.v. De
Wherevogels
W.Z.P.C.
IJs- en Inlineskateclub

2014
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

2015
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
6.623,58
46.219,23

2016
685,19
639,59
825,79
460,99
geen jeugd
650,99
745,99
696,59
3.176,22
1.534,62
2.568,22
2.809,39
457,19
1.403,39
487,59
734,59
628,19
5.960,49
5.159,82
476,19
586,39
476,19
764,99
449,59
525,59
696,59
715,59
761,19
544,59
563,59
4.443,39
1.585,79
4.010,06
46.224,57

2014
604,00
604,00
604,00
604,00
604,00
604,00
604,00

2015
608,50
608,50
608,50

2016
617,63
617,63
617,63

168,00
608,50

179,50
617,63

4.228,00
41.919,30

2.602,00
48.821,23

2.650,02
48.874,59

37.691,30
Tabel: subsidie sporttechnisch kader 2014 - 2016 (bedragen in €)
Vereniging
Itaikan
Gymnet
Kodokan
M.H.C.P.
Purmerend, F.C.
Purmersteyn
Waterland, Rugbyclub
W.Z.P.C.
Totaal

Jaarverslag 2016
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Tabel: ozb subsidie 2016 (bedragen in €)
Vereniging

aanslag

OZB E

OZB G

Riool E

Riool G

St. Biljart Centrum
St.TIJD
Purmersteijn voetbalvereniging
FC Purmerend voetbalvereniging
Purmer Boules
Rugbyclub Waterland
Waterland schutters HSV
Schietsportvereniging P.end
Where de Roeivereniging
Tuinvereniging Fenix
Beyaert LR & PC
Vido handbalvereniging
Scheidsrechtersvereniging W'land
Moestuinvereniging Doplaantje
Anonymus L.T.C.
Scouting Lamoraal v Egmondgr
Nea Volharding Atletiekvereniging
Mixed Hockey Club Waterland
Budo Center
Elckerlyc Tennisvereniging
KV Purmer
Kbv Karekiet
Tuinvereniging Isis
Algemene Kynologen Club deel 1
Algemene Kynologen Club deel 2
Modelbouwver. Waterland eo
HSV Flying Petrels
VV Wherevogels
ttv Nootwheer
KV BEP
De Speelkraam

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

579,14
628,60
853,25
1.483,92
457,54
661,58
696,61
257,62
968,67
259,68
436,62
585,32
237,01

117,12
117,12
117,12
117,12
117,12
117,12
117,12
117,12
117,12
117,12
117,12
117,12
117,12

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

68,40
68,40
205,20
205,20
68,40
68,40
68,40
68,40
68,40
136,80
68,40
68,40
68,40

519,36
527,61
597,69
401,89
680,13
1.094,39
476,09

543,17
589,56
800,26
1.391,76
429,12
620,49
653,35
241,62
945,23
701,67
400,30
548,97
222,29
272,55
487,10
494,84
560,57
379,93
637,89
1.026,42
446,52
183,63
659,15
519,97

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

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

€
€
€
€
€
€
€

117,12
117,12
117,12
117,12
117,12
117,12
117,12

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

68,40
68,40
68,40
136,80
136,80
68,40
68,40
68,40
136,80
68,40

€
€
€
€
€
€

554,40
47,40
583,26
812,03
154,57
1.040,80

€
€
€
€
€
€

396,25
547,03
761,60
144,97
976,16
732,60

€
€
€
€
€
€

117,12
117,12
117,12
117,12
117,12
117,12

€
€
€
€
€
€

Totaal

€ 38.969,34

Jaarverslag 2016

1.307,83
1.403,68
1.975,83
3.198,00
1.072,18
1.467,59
1.535,48
684,76
2.099,42
1.215,27
1.012,27
1.319,81
644,82
272,55
1.191,98
1.207,97
1.343,78
1.032,74
1.863,18
2.306,33
1.108,13
252,03
795,95
588,37
671,52
697,57
1.315,81
1.895,95
485,06
2.202,48
801,00

€ 15.595,18

52

€ 17.314,97

€ 3.045,12

Subsidie
Totaal uitbetaald

136,80
68,40
205,20
68,40
68,40
68,40

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

1.307,83
1.403,68
1.975,83
3.198,00
1.072,18
1.467,59
1.535,48
684,76
2.099,42
1.215,27
1.012,27
1.319,81
644,82
272,55
1.191,98
1.207,97
1.343,78
1.032,74
1.571,94
2.306,33
1.108,13
252,03
795,95
588,37
671,52
697,57
1.315,81
1.895,95
485,06
2.202,48
801,00

€ 2.736,00

€

38.678,10

