
2 3

Met het afsluiten van 2017, sluit Sportaal een intensief en 
uitdagend jaar af. Na de politiek bestuurlijke besluitvorming 
in 2016, waarmee de samenvoeging van gemeentelijke 
activiteiten op het gebied van sport met de NV Enschedese 
Zwembaden in Sportaal BV een feit werd, stond het 
transitiejaar 2017 in het teken van definitieve ontvlechting 
van de gemeente en inrichting van de eigen organisatie. 

Sinds 1 januari  2017 is Sportaal geen onderdeel 
meer van de gemeente Enschede. We zijn nu 
een  verzelfstandigde  maatschappelijke onderneming 
(BV) met ruimte om zelf invulling te geven aan de opdracht 
van de gemeente. Sportaal wil hierbij maatschappelijk 
georiënteerd zijn en zichtbaar aanwezig in de stad.

De evaluatie die het college eind 2017 liet uitvoeren 
op de eerste resultaten zijn evident: Sportaal heeft als 
uitvoeringsorganisatie voor de sport, goede stappen gezet 
om de doelen die met de oprichting van Sportaal zijn gesteld 
te behalen.  De basis is op orde: De ontvlechting van de 
gemeente op financieel en personeel gebied heeft de nodige 
energie gevraagd, maar met succes. 

De extra taakstelling van 1 miljoen in de sport is samen met 
de gemeente zo veel mogelijk opgelost en leidde tot een 
sluitende begroting van Sportaal voor 2018. 

Aandachtspunt blijft de exploitatie van het zwembad. Naast 
een sterke dalende trend die ook landelijk zichtbaar is, heeft 
de publiciteit rondom buitenbad, De Brug en nieuwbouw 
zwembaden per 2021, tot een extra daling in aantallen 
bezoekers geleid. 

Sportaal heeft toekomstwaarde. Er is het afgelopen jaar veel 
aandacht geweest voor het leggen van nieuwe verbindingen. 
Sportaal kiest er hierbij nadrukkelijk voor gebruik te 
maken van bestaande bewezen netwerken en sluit aan als 
kennispartner op het gebied van sport. Dit heeft geleid tot 
nieuwe verbindingen en nieuwe producten en diensten. 

2017 stond in het teken van het maken van verbinding 
en het leggen van de basis voor zichtbaar resultaat in de 
komende jaren. Onze insteek hierbij is simpel: Wat anderen 
goed doen ondersteunen en faciliteren wij. Wat goed is 
behouden en verbeteren we. En daar waar gewenst maken 
we nieuwe verbindingen en waar mogelijk  introduceren we 
nieuwe producten, diensten en activiteiten. Sportaal is als 
zelfstandige organisatie  aanwezig in de stad, met een eigen 
herkenbare en zichtbare stijl.

We zijn er echter nog niet. De ontvlechting en bezuiniging 
hebben veel energie gekost. Het tastbaar maken van de 
meerwaarde voor sportend Enschede kost tijd. Verenigingen 
geven weliswaar aan dat het eerste beeld positief is, maar 

erkennen ook dat voor grotere veranderingen, politieke 
besluitvorming en meer tijd nodig is. 

Ook de nieuwe verhouding met de gemeente moet zich 
uitkristalliseren. De gemeente moet meer sturen op regie en 
hoofddoelstellingen en minder ontvankelijk zijn voor primaire 
signalen uit het veld. Sportaal is er voor de uitvoering en 
de contacten in het sportveld. Dit vraagt om aandacht voor 
de wederzijdse rollen en om gezamenlijke verscherping en 
doorontwikkeling van de opdracht en prestatie indicatoren. 
Gezamenlijk worden afspraken gemaakt om in de komende 
periode verbeterslagen te maken waarbij ook de onderdelen 
communicatie en bestuurlijk politieke sensitiviteit aan de 
hand van businesscases verder worden uitgewerkt. 

2017 was een bewogen en enerverend jaar waarin de 
basis is gelegd. Tegelijkertijd het besef dat de ambities en 
opdracht, nadat in 2016 de omvang van de besparingen 
in sport duidelijk werden, in 2017 hadden moeten worden 
bijgesteld. Niettemin is het huis op orde en de transitie 
personeel en financieel goed verlopen. De eerste stappen 
zijn gezet om de ambitie van Sportaal verder vorm te geven. 
Het komende jaar staat in het teken van bijstellen van de 
opdracht en prestatie indicatoren welke moeten leiden tot 
een realistische ambitie en de basis moeten leggen voor een 
gezonde exploitatie.

We sluiten 2017 af met een financieel voordeel van € 96.890.    
Een mooi resultaat voor het eerste jaar waarin we zoals al 
gezegd op vele onderdelen actief zijn geweest. Het resultaat 
voegen we toe aan onze algemene reserve om zo ook toe 
te werken naar een gezond weerstandsvermogen voor 
Sportaal.

Kortom: We kijken tevreden terug, ondanks de zware 
bezuinigingen waarmee we zijn geconfronteerd en de zware 
opgave die ons wacht, en kijken positief naar de toekomst. 
Een toekomst waarin Sportaal haar verantwoordelijkheid 
neemt op het gebied van sociaal ondernemerschap. Een 
toekomst waarin Sportaal door nieuwe verbindingen samen 
met haar partners een bijdrage wil leveren aan het oplossen 
van maatschappelijke vraagstukken in de stad en een 
toekomst waarin de gemeentelijke ambities op het gebied 
sport ten volle worden gerealiseerd.

We zijn van start!

Namens de directie en Raad van Commissarissen van 
Sportaal Enschede,

Bas Morsink

Directeur

VOORWOORD

De transitieperiode ten einde:

Publicitair jaarverslag 2017
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JAAROVERZICHT 

2017

• Sportaal organiseert NK Cruyff Courts op de 
Oude Markt in Enschede

• Sportverkiezing Sportaal zet sport in 
Enschede op de kaart

• Meer dan 50 verenigingen sluiten zich aan 
bij Sjors Sportief

• 1384 basisschoolleerlingen maken kennis 
met sport via Sjors Sportief

• Kick-off Walking Football in samenwerking 
met FC Twente Scoren in de wijk

• Sportklasse is opgestart en verder 
ontwikkeld

• Doorstart RTC (regionaal trainingscentrum) 
schaatsen en opstart RTC klimmen

• Organisatie side events WEURO door 
Sportaal

• Terugkeer FC Twente jeugd op 
trainingslocatie Diekman

• Op 2 november is het Cruyff Court in Zuid 
opnieuw geopend en heet het vanaf nu het 
Karim el Ahmadi Cruyff Court

• Sportaal helpt bij ontwikkeling outdoor 
bowlsbaan

• Sportaal organiseert 3x een Studio Sportaal 
voor o.a. verenigingen

• Sportaal helpt hockeyvereniging EHV bij 
aanleg watervelden

• Ondertekening sociaal plan voor het 
ambtelijk personeel Sportaal

• Bijna 1.000 deelnemers bij zwem4daagse 
Sportaal

• Sportaal behaalt licentie ZwemABC



Veilige en schone sportaccommodaties

• 1 subtropisch zwembad 

• 1 buitenbad

• 2 sportbaden

• 4 sporthallen

• 5 sportzalen

• 30 gymzalen

• 100 hectare sportparken

• 20.000 bezoekers sporten en 
zwemmen wekelijks in onze 
accommodaties

• 1.500 kinderen krijgen 
wekelijks veilig  zwemles in 
onze zwembaden middels het 
erkende Zwem ABC

In dienst bij Sportaal Gedetacheerd vanuit de 
gemeente

83 mensen 47,5 FTE 

(op basis 
van 38 uur)

gemiddelde 
leeftijd 

35,84 jaar

33 mensen 25,87 FTE 

(op basis 
van 36 uur)

gemiddelde 
leeftijd 

53,09 jaar

Bezoek Zwembaden

Stimuleren van sport en bewegen 

• 1.200 scholieren bezoeken wekelijks 
een van onze 30 sportinstuiven

• 6.000 scholieren doen mee aan onze 
schoolsporttoernooien

• 3.000 scholieren nemen deel aan  
schoolvaardigheid

• 100 kinderen krijgen extra steun via 
MRT en Sport Extra

• Ruim 1460 deelnemers maken met 
Sjors Sportief via 60 sportaanbieders 
kennis met sport sinds 9 oktober 2017

Talent ontdekken en ontwikkelen

• 33 leerlingen doen mee aan Topsportklasse 
waarmee zij studie en topsport kunnen combineren

• 19.000 scholieren volgen bewegingsonderwijs 
op de basis- en middelbare school van een 
vakleerkracht en door het vakwerkplan

• Meer dan 100 leerlingen doen hun stage of 
afstuderen bij Sportaal

Sport voor iedereen

• 235 sportverenigingen bieden wij 
ondersteuning bij slim samenwerken 
en kennis delen

KERNCIJFERS
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2017 Begroting 2017 2016

€ € €

Recreatief en vrij zwemmen 643.405 809.200 800.689

Recreatieve voorzieningen 9.332 22.600 15.751

Aquasporten 78.265 92.700 97.070

Leszwemmen 429.273 754.000 613.958

Aqua Cafe 235.519 250.000 266.449

Sportstimulering 767.380 416.197 0

Verhuur accommodaties 2.521.304 2.783.469 357.967

Verkoopartikelen 27.982 8.590 10.056

Diverse opbrengsten 259.176 150.000 37.584

Exploitatiebijdrage 7.330.000 7.330.000 1.012.616

Bedrijfsopbrengsten 12.301.636 12.616.756 3.212.140

Lonen en salarissen 1.861.312 2.040.090 1.434.253

Sociale lasten en pensioen 522.549 406.000 406.929

Afschrijvingen op vaste activa 352.333 436.179 -117.260

Overige personeelskosten 2.034.516 2.292.646 114.853

Machine- en inventariskosten 2.859.125 2.667.756 387.413

Hygiëne en veiligheid 562.399 355.835 67.825

Huisvestingskosten 3.251.200 3.731.366 500.111

Aqua Cafe 81.932 77.500 22.361

Bedrijfsauto’s 104.731 141.700 0

Algemene kosten 523.623 317.364 137.633

Verkoopkosten 42.196 107.100 19.169

Diverse baten en lasten 3.922 43.220 573

Som der kosten 12.199.838 12.616.756 3.041.142

Bedrijfsresultaat 101.798 0 170.998

Financiële baten en lasten 4.908 0 25.892

Resultaat na belasting 96.890 0 145.106

WINST EN VERLIESREKENING

Over 2017
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BALANS

Per 31 december 2017

Activa

(na resultaatbestemming) 31 december 2017 31 december 2016

€ €

Vaste Activa

Materiële vaste activa       2.459.682 1.091.098

Financiële vaste activa 45.000 83.069

2.504.682 1.174.167

Vlottende Activa

Voorraden 19.668 21.817

Vorderingen en overlopende activa 1.056.567 1.102.340

Liquide middelen 6.277.902 711.481

7.372.360 1.835.638

  9.858.819   3.009.805 

Passiva 31 december 2017 31 december 2016

€ €

Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal 45.000 45.000

Overige reserves 96.128 -3.382

141.128 41.618

Voorzieningen 2.313.818 1.159.664

Langlopende schulden 3.600.000 447.191

Kortlopende schulden 3.803.873 1.361.332

  9.858.819   3.009.805 


