JAARVERSLAG 2019

“EEN JAAR VAN VERANDERINGEN”

Vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 16 juni 2020

De voorzitter,

De secretaris,

(J. v.d. Vosse)

(W.M. Kamphorst)
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1.

Algemeen

Dit verslag geeft inzicht in de ontwikkelingen die zich in 2019 hebben voorgedaan. Dit is het 6e bestuur
jaar van de Stichting SCE “Sport, Cultuur en Educatie” Bronckhorst-West.
Het jaar 2019 liet nogal wat veranderingen zien. Deze veranderingen hebben betrekking op
organisatorische, fiscale en financiële facetten. In de betreffende alinea’s komen we daarop terug.
Voor gedetailleerde financiële gegevens verwijzen we naar de Financiële jaarrekening 2019,
opgesteld door Bergevoet Financieel Advies.
De doelstelling van de Stichting SCE staat op de website en is vertaald in statuten die op verzoek ter
inzage zijn.

2.

Bestuurszaken

De juridische structuur van de Stichting SCE is aangepast.
Door de nieuwe BTW-regels voor de sport die per 01-01-2019 zijn ingevoerd ontstond een probleem
met de onderlinge doorbelasting van de 3 B.V.-’s die onder de stichting vielen.
Om dit probleem op te lossen is er een juridische en fiscale fusie doorgevoerd van deze 3 B.V.-’s per
01-01-2019. Op deze datum zijn Burgemeester Kruijffbad B.V. en sporthal Het Hooge Wessel B.V.
opgeheven en ondergebracht bij SCE Beheer B.V.
Alle activiteiten van de Stichting SCE zijn daardoor per 1 januari 2019 onderdeel van SCE Beheer B.V.
Dit leidt ertoe dat er maar 1 geconsolideerde jaarrekening van alle activiteiten opgesteld is.
De zwemclub ACZ is in 2019 onderdeel geworden van het doelgroep zwemmen van het
Burgemeester Kruijffbad. De verantwoordelijkheid ligt nu bij de stichting die ook zal zorgdragen voor
het zwemmen in het winterseizoen. Het batig saldo van ACZ is overgedragen aan de stichting en als
“voorziening doelgroep zwemmen” op de balans gezet. Hieruit kan de komende jaren het
winterzwemmen worden betaald.
Ook op bestuurlijk vlak zijn er veranderingen geweest in 2019. Zoals in het jaarverslag van 2018 reeds
is vermeld, heeft de Raad van Toezicht zich in 2019 opgeheven en is deze vervangen door een Raad
van Advies. Deze Raad van Advies bestaat uit ten minste drie onafhankelijke leden met goede
bestuurlijke en financiële kennis en betrokkenheid bij de activiteiten van de stichting. Afspraken en
bevoegdheden zijn in notariële statuten vastgelegd. In 2020 zal deze Raad van Advies voor het eerst
bij elkaar komen.
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In 2019 zijn ook binnen het bestuur ook mutaties geweest. Drie bestuursleden zijn afgetreden per 3112-2019. Gelukkig hebben we weer drie nieuwe bestuursleden bereid gevonden om ons bestuur te
versterken.
De samenstelling van het bestuur is momenteel als volgt:
Jaap van de Vosse, voorzitter
Willemien Kamphorst, secretaris/vice voorzitter
Maurice Cremers, penningmeester
André Bijenhof, bestuurslid
Adriaan van Dorth, bestuurslid
Van de afgetreden bestuursleden Harry Franck, Nicole Koekkoek en Marijke Melsert is in december
2019 op passende wijze afscheid genomen.

3.

Personele organisatie en voorzieningen

We hebben zes parttime vaste medewerkers in dienst, waarvan éen de functie bedrijfsleider invult.

We hebben een grote onmisbare vrijwilligersorganisatie die dit seizoen weer veel dingen heeft
gerealiseerd.
De kassa- en kioskgroep hebben gezorgd voor een welkome ontvangst en hebben op de vele mooie
dagen veel ijs en snacks verstrekt.
De toezichthouders hebben in samenwerking met onze medewerkers weer gezorgd voor veilig en
adequaat toezicht. Onze bezoekers stellen dat zeer op prijs.
Ook de communicatie is weer perfect geregeld door enkele vrijwilligers.
De techniek- en groengroep heeft ook dit jaar weer uitstekend werk verricht. Buiten het normale
onderhoud zijn er diverse tuinverbeteringen doorgevoerd, is er een beregeningsinstallatie voor de
speelweides gekomen, een overdekte ruimte met elektra aansluitingen voor de disco installatie en
een mogelijkheid voor beschut toezicht bij slecht weer, een looprail in de machinekamer. Daarnaast is
de nodige apparatuur aangeschaft.
De activiteitencommissie heeft weer gezorgd voor vele leuke activiteiten zoals Dokkie Disco,
dauwzwemmen, zwemvierdaagse, bandenrace en de bommetjeswedstrijd.
Een vaste groep vrijwilligers helpt bij grote evenementen in de keuken of staat achter de bar.
Ook in de sporthal zijn een aantal dingen aangepast:
Er is een nieuwe koffiemachine geïnstalleerd.
Er zijn enkele nieuwe koelkasten geplaatst.
Er zijn 4 nieuwe volleybalnetten gekomen.
Er is een camera bewakingssysteem geïnstalleerd.
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De doorloop in het bestand van vrijwillige toezichthouders en het op peil houden van de kwaliteit en
kwantiteit van de diverse teams blijven een punt van aandacht voor de komende jaren. Met name het
voortbestaan van het zwembad is in grote mate afhankelijk van de inzet en beschikbaarheid van
vrijwilligers.

4.

Donateurs/sponsoren

In 2019 is onder aanvoering van enkele bestuursleden weer een nieuwe donateurs- en sponsoractie
ondernomen. Dit heeft gerelateerd in veel nieuwe donateurs en sponsors waar we uiteraard heel blij
mee zijn.
Een bijzondere donatie is ontvangen in de vorm van een exploitatiebijdrage voor het zwembad. De
redactie van De Achtste Steen, waarvan de uitgave in 2019 is gestopt, heeft die gegeven.

5.

Het zwembad in cijfers

Bezoekers zwembad 2019
Het aantal verkochte abonnementen blijft redelijk stabiel. Het aantal 65+ blijft stijgen en de jeugd daalt.
Dit past bij de demografische ontwikkelingen in onze regio.
2019
2018
2017
Totaal abonnementen
1048
1076
1072
Gezin
751
781
773
65+
99
96
85
Volwassenen
146
152
154
Jeugd
52
47
60
Het aantal doelgroep-zwemmers is enigszins gedaald. Met name de belangstelling voor trimzwemmen
is afgenomen.
2019
2018
2017
Totaal doelgroep-zwemmers 63
77
73
Trimzwemmers
6
13
26
Aquajoggen
32
31
32
MBVO
8
11
15
Ouder & kind
2
6
Borstcrawl
15
16
-
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Het aantal kinderen voor zwemlessen blijft dalen, een gevolg van de demografische ontwikkeling.
Nieuw zijn de zwemlessen voor volwassenen.
2019
2018
2017
Totaal zwemlessen
63
74
84
Zwemles A
28
35
45
Zwemles B
18
10
25
Zwemles C
8
14
11
Zwemles plus
1
Zwemvaardigheid
6
4
3
Volwassen zwemles
2
-

6.

Tevredenheidsonderzoek

Ook dit jaar hebben wij over zowel de sporthal als het zwembad een tevredenheidsonderzoek
gehouden. Over de sporthal kwamen weinig tot geen negatieve geluiden binnen en voor het
zwembad werd een duidelijke verbetering van vooral de communicatie vastgesteld.

7.

Overeenkomsten met de gemeente

Op 01-04-2019 liepen de overeenkomsten af die in 2014 met de gemeente Bronckhorst zijn
aangegaan.
Voor het Burgemeester Kruijffbad betekent dit dat de jaarlijkse bijdrage in de arbeidskosten van €
37.000,- zijn stopgezet en ook in de toekomst niet meer worden toegekend. Het zwembad moet in de
toekomst volledig op eigen kracht het hoofd boven water houden.
Met de gemeente zijn over sporthal Het Hooge Wessel gesprekken gevoerd over een nieuwe huur- en
exploitatieovereenkomst.
Vanwege juridische aanpassingen binnen de structuur van de stichting SCE en het gemeentelijk
onderzoek naar de binnensport in de gemeente Bronckhorst is de afronding van een nieuwe
overeenkomst uitgesteld tot eind 2020. Hierbij is afgesproken dat de bestaande huur en exploitatie
afspraken vanuit het oude contract ongewijzigd worden verlengd.
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8.

Financiële resultaten

Zoals al eerder is vermeld hebben we vanaf 01-01-2019 geen gescheiden jaarrekeningen meer van
zwembad, sporthal en beheer. Alle activiteiten zijn ondergebracht bij SCE Beheer B.V. Daarom
rapporteert de stichting ingaande 2019 in één jaarrekening, namelijk die van SCE Beheer B.V.
SCE Beheer B.V. heeft over het boekjaar 2019 een positief resultaat behaald, na belasting, van
€16.300,-. Dit resultaat is toegevoegd aan de winstreserve.
Ondanks de extra kosten die gemaakt zijn vanwege de fusie mogen we concluderen dat 2019 een
mooi resultaat heeft opgeleverd. De voorzieningen voor met name ziekteverzuim, groot onderhoud,
debiteuren e.d. zijn goed op orde. Daarnaast is dit jaar een extra voorziening getroffen voor de
complete renovatie van ons peuterbad.

9.

Conclusies en aanbevelingen

Het SCE-bestuur is op basis van de huidige kennis en ervaring positief over de haalbaarheid van haar
“hoofdopdracht”, namelijk het in standhouden van het Burgemeester Kruijffbad. Daartoe voert het
bestuur een conservatief financieel beleid, waarbij toekomstgericht geïnvesteerd wordt. De
solvabiliteit is voldoende en kan de komende jaren gehandhaafd blijven, op voorwaarde dat er geen
onverwachte grote investeringen gedaan moeten worden. Net zo’n belangrijke voorwaarde is het
beschikbaar zijn van voldoende vrijwilligers en gekwalificeerde bestuurders om beide sportfaciliteiten
te leiden.
Al met al kan de Stichting terugkijken op een geslaagd jaar waarin heel veel is gebeurd en veranderd.
Als de vrijwilligersinzet blijft op het huidige niveau dan kunnen wij als gemeenschap nog vele jaren
plezier hebben van onze sporthal en ons mooie zwembad.
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