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2018: Het tweede jaar van Sportaal maar ook het jaar van de gemeentelijke verkiezingen. Dit betekende naast een nieuwe 

politieke coalitie en een nieuwe wethouder sport ook ambtelijk schuivende posities. Door Sportaal is veel energie en tijd 

gestoken in een hernieuwde kennismaken en het bouwen aan een goede relatie met onze belangrijkste stakeholder de 

Gemeente Enschede.  

We zijn ons er terdege van bewust dat we als verbonden partij van de gemeente een bijzondere werkrelatie hebben. Dit 

onderscheid ons van de commerciële aanbieders op de markt. Met het aanwijzen van één gemeentelijk aanspreekpunt 

op directieniveau, voor zowel aandeelhouder als wethouder sport, zijn de lijnen verkort en is de slagkracht in afstemming 

geoptimaliseerd.

Sportaal ligt ook financieel op koers. De laatste afspraken met de gemeente Enschede ten aanzien van de financiële 

ontvlechting zijn ambtelijk afgehecht en worden in 2019 bestuurlijk voorgelegd. De technische begrotingswijziging, door 

de aandeelhouder vastgesteld, is doorgevoerd waardoor uitgaven en inkomsten beter op elkaar aansluiten.

Sportaal staat, de basis is steeds beter op orde, maar er zijn en blijven uitdagingen. De enorme stijging van bouwkosten 

en energie merken we in 2018 nog niet, maar baart ons zorgen. Zeker in relatie tot de realisatie van de nieuw te bouwen 

zwembaden. Daarnaast vraagt de veranderende wetgeving op het gebied van btw toe -en verrekening in relatie tot de 

toepassing van het sportbesluit onze aandacht en is het nog niet duidelijk hoe de effecten hiervan Sportaal gaan raken.

We sluiten 2018 positief af met een financieel voordeel van € 76.890 euro. Een mooi resultaat voor het tweede jaar van 

ons bestaan. Maar wel met de kanttekening dat het resultaat in grote mate is beïnvloed door de uitzonderlijk mooie zomer 

waardoor onze zwembaden een topseizoen hebben gedraaid. Daarnaast is er een flinke bezuinigingsslag gemaakt en 

“last but not least”, is er veel van onze organisatie gevraagd. De opgave voor 2019 wordt het borgen van een structureel 

positief resultaat en het versterken en daarmee aanbrengen van meer continuïteit in de ondersteunende onderdelen staf 

en de bedrijfsvoering van onze organisatie. 

Kortom: We kijken terug op een jaar waarin we onszelf wederom hebben verbeterd en mooie resultaten hebben behaald. 

Waarin we hebben geïnvesteerd in onze relaties en een start hebben gemaakt met op herijking visie en missie en invulling 

hebben gegeven aan ondernemerschap. We hebben veel gevraagd van onze medewerkers, die als echte (top)sporters 

iedere dag weer het beste uit zichzelf hebben gehaald om Sportaal verder te profileren. Het resultaat is ernaar. 

Wij zijn Sportaal!

Namens de directie en Raad van Commissarissen van Sportaal Enschede,

Bas Morsink

Directeur
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JAAROVERZICHT 2018

Life Goals Enschede

Life Goals Enschede is een coalitie tussen Sportaal, 
sportverenigingen en organisaties gericht op kwetsbare 
doelgroepen. De methodiek van de stichting Life Goals is 
gebaseerd op het activeren van deelnemers door middel van 
sport en bewegen.

Doelstelling

Hoofddoelstelling: 
“Kwetsbare doelgroepen door middel van sport uit een 
sociaal isolement halen en houden”
Het gebruik van de monitor maakt het mogelijk om sport-
gegevens te verzamelen, registreren en monitoren, ook is het 
mogelijk gegevens te vergelijken in de tijd, met anderen en te 
verbeteren. Hiermee is het voor de gemeente een middel om 
gemeentelijk beleid te monitoren en bij te sturen. 

Subdoelstellingen:
•  Versterken en aanvullen van bestaande 

samenwerkingsverbanden tussen coalitiepartijen.
•  Monitoring van behaalde resultaten.
•  Ontwikkeling en implementatie van een structureel  

sport- en beweegprogramma.
•  Versterken en benutten van de verenigingskracht.

Het regenboog project 

Basisschool de Regenboog is vanaf schooljaar 2018 – 2019 
gestart met een nieuw onderwijsconcept. Hieruit is het 
project “Kom In beweging op de Regenboog” ontstaan.  Dit 
project houd in dat elke maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 12.15 uur – 13.15 uur een uur gaan bewegen met 
alle 168 kinderen uit groep 1 t/m 8.  

Sportaal is betrokken geweest bij de voorbereiding van 
dit project en de combinatiefunctionaris Stroinkslanden 
coördineert en voert het project uit.  De eerste periode 
van het project zit er op en wordt zeer goed ontvangen.  
Kinderen, ouders en leerkrachten zijn zeer tevreden. De 
Regenboog heeft de onderwijsprijs van Overijssel met dit 
project gewonnen en mogen meedoen voor de landelijke 
onderwijsprijs.

Social Inclusion Games 

Van 29 juli tot 4 augustus werden de Social Inclusion Games 
(SIG) 2018 gehouden in Enschede maatschappelijke impact 
ervan. Sportevenement voor mensen in een kwetsbare 
situatie uit heel Europa. Deelnemers waren mensen in een 
kwetsbare situatie die een steuntje in de rug nodig hebben 
om hun dagelijkse leven in te richten en mee te doen in de 
maatschappij. Denk aan dak- en thuislozen, (ex)verslaafden 
en mensen met psychiatrische problemen.

Facts Life Goals
Kwetsbare doelgroepen
-  Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
- Statushouders
-  Dak- en thuislozen / (voormalig) verslaafden
- Ouderen 55+

Deelnemers 2018
208 deelnemers
25 teams
773 trainingen
6 Maatschappelijke Sportcoaches

Monitor
Op 7 van de 8 domeinen uit de monitor 
van Life Goals zijn deelnemers gestegen. 
Monitoring sinds maart 2018 gestart 
en structureel wekelijks door de 
Maatschappelijke Sportcoaches ingevuld.

Samenwerkingspartners 
(doorverwijzing deelnemers)
M-Pact, FC Twente Scoren met Gezondheid, 

ROC van Twente, Sportclub Enschede, 
Sparta Enschede, Regieteam gemeente 
Enschede, Saxion, IKC Stedelijk 
Lyceum, Alifa, Leger des Heils, 
DoenBeurs Enschede, RIBW, Mediant, 
Humanitas onder Dak en Sportaal.

Facts Social Inclucion Games
In totaal hebben meer dan 1711 mensen 
uit 7 verschillende Europese landen 
meegedaan met de Social Inclusion Games 

(Bron: DSP-groep, onderzoeksrapport SIG).

Nevenactiviteiten 2018
Life Goals Festival (120 deelnemers)
Life Goals Zaalvoetbaltoernooi 
Purmerend (14 deelnemers)
Volleybaltoernooi (2x 8 deelnemers)
Cursus Maatschappelijke Sportcoach 
Life Goals (4 deelnemers)

Facts Het Regenboog 
project
Iedere maandag, dinsdag,  
donder dag en vrijdag van 
12.15 uur – 13.15 uur bewegen 
168 kinderen uit groep 1 t/m 8  
een uur lang.

1711 
deelnemers

7 
Europese

landen

208 
deelnemers

773 
trainingen

25 
teams

6 

168 
kinderen

Groep

1 8T/M

Maatschappelijke
Sportcoaches
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Sportverkiezing 

De derde editie van de Sportverkiezing Enschede werd vanwege een groeiend bezoekersaantal verhuisd naar de 
Diekmanhal. Ook werd er vaker dan vorig jaar gestemd op de genomineerden en is het programma verder uitgebreid.
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Sjors Sportief 

In 2018 heeft Sportaal het sportkennismakingspro-
ject Sjors Sportief verder doorontwikkeld. Zo is in 
samenwerking met Cultuur in Enschede het project 
uitgebreid met Sjors Creatief. Ruim 1600 kinderen 
doen in schooljaar 2018-2019 mee met één of meer-
dere sportieve en/of culturele activiteiten bij ruim 80 
aanbieders. Sportaal is hierbij faciliterend en brengt 
vraag en aanbod bij elkaar.

Eind 2018 is in samenwerking met Special Heroes 
de variant Sjors Sportief Special ontwikkeld voor 
kinderen en jongeren uit het speciaal onderwijs en 
praktijkonderwijs.

Facts Sjors Sportief
Eind 2018 is in samenwerking met Special Heroes 
de variant Sjors Sportief Special ontwikkeld voor 
kinderen en jongeren uit het speciaal onderwijs en 
praktijkonderwijs.

1600 
kinderen

80 
aanbieders

Talentontwikkeling 

Sportaal geeft op meerdere fronten vorm en inhoud aan talentontwikkeling en topsport. 

Rol in regionale ontwikkelingen talentontwikkelingen
Sportaal heeft een duidelijke rol gepakt in de visie van de 14 Twentse gemeenten ten aanzien van talentontwikkeling. 
Voorbeelden hiervan zijn de rol in de werkgroep talentontwikkeling namens dezelfde gemeenten, een rol in de 
kerngroep talentontwikkeling Twente, en pogingen om vanuit de 4 grote sportbedrijven een talentregisseur en/of 
gezamenlijke visie te ontwikkelen.

Sportklasse
Sportaal heeft in 2018 de organisatie van Sportklasse verder 
uitgebouwd. In Sportklasse worden talentvolle leerlingen die 
niet de LOOT-status hebben, in staat gesteld om meerdere 
trainingen in hun sport te volgen onder lestijd zodat ze een 
betere ontwikkeling krijgen in hun sport. Op dit moment is het 
op gebied van voetbal, hockey en honkbal. Tennis en judo 
hebben een status aparte hierin. Mooie succesvoorbeelden zijn 
de (pre) selecties van 4 hockeytalenten voor nationale teams  
en de winst van het jeugdteam van Tex Town Tigers (met hierin 
de kern van Sportklasse honk en softbal) op het EK in Praag.

RTC’s en andere initiatieven
De lokale RTC`s hebben zich informeel verenigd en proberen 
onder coördinatie van Sportaal zaken gezamenlijk op te pak-
ken. Een voorbeeld hiervan is het samen inkopen van kracht-
programma`s maar ook het frequent bij elkaar kennis opdoen 
en hopelijk in de toekomst een actieve rol in de Sportcampus

Ontwikkelingen Sportcampus Diekman 
De eerste contouren van de Sportcampus Diekman, met 
daarin een verzameling van talent en topsport, zijn zicht-
baar geworden. De jeugd van FC Twente is teruggekeeerd 
op het Diekman. Er zijn verkennende gesprekken geweest 
om Het Diekman tot trainings locatie van FC Twente Vrouwen 
en een nieuw op de starten jeugdopleiding van FC Twente 
Vrouwen, te vormen. Ook heeft Zuid Eschmarke een move  
gemaakt van Diekman Oost naar Diekman West. Dit alles 
heeft geresulteerd in een intentieverklaring die getekend is 
in maart 2018.

40 
leerlingen

4+ 
sporten

Facts Sportklasse

Sportaal zorgt voor de organisatie, financiering, 
contacten met andere partijen.

40 leerlingen kiezen momenteel voor Sportklasse  
en trainen op de dinsdagochtend en donderdag-
ochtend.

Op dit moment bieden we aan:
• Voetbal
• Hockey
• Honk en Softbal
• Een status aparte hebben judo en tennis

Voetbal
ONDER LEIDING VAN: Leon Schmitz
AANTAL LEERLINGEN:  20
Vele individuele techniekvormen zonder en 
met weerstand op gelijk nivo

Hockey
ONDER LEIDING VAN:  Antoinette Wildeboer
AANTAL LEERLINGEN:  10
Bijna alle spelers/speelsters komen in de 
competitie uit namens EHV, derhalve ook veel 
tactische vormen

Honk- en Softbal
ONDER LEIDING VAN:  Mark Kolner
AANTAL LEERLINGEN:  8
Mark kan zowel buiten als binnen trainen in 
zijn eigen hal. Tex Town Tigers hoort tot de 
Nederlandse top

Waar willen we naartoe?

De stad voor talent

Doorstroom
talenten

De stad voor talent

Exposure
toeschouwers

thuisbasis

Economischische spin-off
Maatschappelijke spin-off

Binding met de stand
De 

stad die 
uitblinkt

Doorstroom
talenten
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Urban City Run #UCR053 

Urban Running is een populair hardloopconcept in Nederland waarbij deelnemers de stad op een 
sportieve en unieke manier ontdekken! Geen afgesloten rechte wegen, maar een verkenningsloop door 
en langs nieuwe en historische gebouwen, theaters en pleinen.

Enschede, zondag 1 juli 2018
5 km, 500 deelnemers
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Facts Urban City Run #UCR053
12 gebouwen: Muziekcentrum, Wilminktheater, 
Station NS, Saxion, Fellini, Grote Kerk, Concordia, 
Decathlon, Holland Casino, Hudson’s Bay,  
De Klanderij, Twentsche Foodhal

7 pleinen en high-lights: Knibbelbrugsteeg,  
Het Bronzen Paard, Stationsplein, Willem  
Wilminkplein, Oude Markt, Ei van Ko, Van 
Heekplein

2 food en drink stations: InterCityHotel  
(fruitbuffet), McDonalds (water)

30  medewerkers en gezinsleden van  
Sportaal als vrijwilligers 

6  vrijwilligers (oa Liberein en maatschappelijke 
opvang)

6 EHBO-ers
6 verkeersregelaars 
5  muziek-, dans- en theateroptredens
4  DJ’s op vier locaties
2  sportverenigingen met demonstraties  

(Sportlust, Skatefabriek)

500 deelnemers:  37% man (185),  
63% vrouw (315)

Gemiddelde leeftijd: 37 jaar
Jongste deelnemer: 12 jaar
Oudste deelnemer: 72 jaar

16% had nooit eerder aan hardloopevent  
meegedaan
88% vond het supergaaf om allemaal in  
het zelfde #UCR053 Runningshirt te lopen

Top 5 woonplaats deelnemers:
1. Enschede (344)
2. Hengelo (27)
3. Almelo (8)
4. Borne en Wierden (7)
5. Haaksbergen (6)

Verenigingsondersteuning 

Peter Aerts wil een rol pakken op maatschappelijk gebied in de wijk. De sportregisseur heeft contact gehad 
met de sportschool van Peter Aerts. Er is een verbinding gelegd met de sportvereniging Sparta Enschede, 
waar meerdere maatschappelijke projecten lopen. Een van die projecten is “Sport Werkt’, dat gericht is op 
het verhogen van de sportdeelname van jongeren in de leeftijd van 16-21 jaar uit de lage inkomstenbuurten  
’t Ribbelt/Schreurserve. Hij heeft drie workshops aangeboden binnen het programma van Sport Werkt. Hieraan 
hebben 25 deelnemers meegedaan. 
Een skate vereniging kwam met de vraag waar ze financiën konden krijgen voor aanpassingen van hun skatebaan, 
deze wilden ze aan de NOC/NSF normen laten voldoen. Uiteindelijk zijn ze bij de wijkbudgetten uitgekomen waarin 
we ze hebben ondersteunt in de aanvraag, zowel inhoudelijk als in het proces. 

Sportkennismaking
Tang Soo Do bij OBS de Esmarke
Ieder jaar gaat Tang Soo Do Enschede naar een aantal scholen om leerlingen te laten kennismaken met onze 
vorm van zelfverdediging. De sportregisseur bracht ons in contact gebracht met de OBS de Esmarke. Daardoor 
konden wij de afgelopen drie donderdagen alle leerlingen (450) van OBS de Esmarke, van de kleuters tot de bijna-
brugklassers, laten proeven aan onze Koreaanse krijgskunst. Waar in onze lessen veel aandacht wordt besteed 
aan respect en discipline konden we bij OBS de Esmarke focussen op de inhoud, want iedereen was respectvol, 
beleefd en luisterde aandachtig naar onze uitleg. Al met al zijn er drie enorm leuke dagen gehad en voelden we ons 
in ons initiatief erg gesteund door de leerkrachten én leerlingen. 

Loket functie
Na aanleiding van een mail van een wijkcoach hebben we gezorgd voor een doorverwijzing naar de juiste 
sportvereniging. Het ging in dit geval om een autistisch meisje die graag wilde zwemmen maar in het reguliere 
aanbod niet mee kon.

Zwem4daagse Enschede 

Sportaal en De Pirhana’s organiseren van dinsdag 26 juni tot en met vrijdag 29 juni de 44e zwemvierdaagse in het 
buitenbad van het Aquadrome en het buitenbad van de UT.

Doel zwemvierdaagse 
Jaarlijks terugkerend evenement in het buitenbad van Aquadrome en buitenbad UT, waarbij we zoveel mogelijk 
mensen willen laten meedoen. Waarmee we zwemmen in Enschede op de kaart zetten. Mensen kennis laten 
maken met het buitenbad van Enschede. Jong en oud samen laten zwemmen.

Maar liefst 863 deelnemers hebben deelgenomen aan de 44e zwem4daagse in Enschede. De deelnemers konden 
zwemmen bij het buitenbad van Aquadrome en de UT. Naast het zwemmen konden ze deelnemen aan leuke 
sportactiviteiten georganiseerd door studenten. Ge Visser deed dit jaar voor de 44e keer mee aan de zwem4daags!

500 
deelnemers

12 
gebouwen

7 
high lights

Facts Zwem4daagse Enschede
Wanneer
Dinsdag 26 juni t/m vrijdag 29 juni 2018

Afstanden
250, 500 of 1000 meter per dag
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• 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

KERNCIJFERS

werknemers

108
Totaal 

78,32 FTE

Vrouw 

47,86% 
Man

52,14% 
man/vrouw
huidig jaar

Bezoek Zwembaden

Talent ontdekken en ontwikkelen

• 39 leerlingen doen mee aan Topsportklasse waarmee zij studie en 

topsport 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 studeren af bij Sportaal

Sport voor iedereen

• Sportaal biedt 235 sportverenigingen ondersteuning door 

kennisdeling en slimme samenwerken

• 500 deelnemers aan de Urban City Run

Stimuleren van sport en bewegen 

• 1.500 scholieren bezoeken wekelijks een van onze 30 instuiven

• 8.000 scholieren doen mee aan onze schoolsporttoernooien

• 3.000 scholieren nemen deel aan schoolvaardigheid

• 100 kinderen krijgen extra steun via MRT en Sport Extra

• Ruim 1600 deelnemers maken via 80 verenigingen kennis met sport 

door Sjors Sportief & Creatief

• 208 deelnemers aan het project Life Goals namen deel aan 773 

trainingen onder leiding van 6 maatschappelijke sportcoaches

Veilige en schone sportaccommodaties

• 1 subtropisch zwembad 

• 1 buitenbad

• 2 sportbaden

• 4 sporthallen

• 4 sportzalen

• 27 gymzalen

• 100 hectare sportparken

200.000 Recreatiezwemmen

Baanzwemmen

Aquasporten

Educatie

Verenigingen

150.000

100.000

50.000

0
2015 2016 2017 2018

Medewerkers
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BALANS
Per 31 december 2018

ACTIVA     
(na resultaatbestemming)   31 december 2018  31 december 2017

     €  €

Vaste Activa
Materiële vaste activa          3.125.437  2.459.682

Financiële vaste activa   45.000  45.000

     3.170.437  2.504.682

Vlottende activa
Debiteuren   414.922  479.648

Gelieerde organisatie   565.054  319.201

Vorderingen en overlopende activa   206.966  277.386

     1.186.943  1.076.23

Liquide middelen
Liquide middelen   4.307.837  6.277.902

     4.307.837  6.277.902

Totaal Activa    8.665.216    9.858.819

PASSIVA   31 december 2018  31 december 2017 
     €  €

Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal   45.000  45.000

Overige reserves   173.018  96.128

     218.018  141.128

Voorzieningen   3.201.177  2.313.818

Langlopende schulden   3.200.000  3.600.000

Kortlopende schulden
Subsidieverplichtingen   203.475  150.175

Crediteuren   491.018  386.585

Gelieerde organisatie   89.343  2.193.660

Belasting en premies   300.226  93.176

Overlopende passiva en overige schulden  961.960  980.277

     2.046.021  3.803.873

     8.665.216  9.858.819

BATEN 12/31/2018 Begroting 12/31/2017

 € € €

Levering van producten of diensten

Zwemmen 1.341.854 1.200.579 1.160.275

Aquacafé 288.641 250.000 235.519

Verhuur accommodaties 2.481.237 2.467.920 2.521.304

Sportstimulering¹ 134.961 745.858 767.380

Verkoopartikelen 11.963 4.887 27.982

 4.258.657 4.669.244 4.712.460

Subsidies

Exploitatiebijdrage 7.012.491 6.782.491 7.330.000

Overige subsidies¹ 515.147

Overige baten

Diverse opbrengsten 260.235 210.000 259.176

Financiele baten

Rente 320 0 0

Totale baten  12.046.850  11.661.735  12.301.636

LASTEN 12/31/2018 Begroting 12/31/2017

 € € €

Personeelskosten 4.462.332 4.528.472 4.418.377

Machine- en inventariskosten 2.439.797 2.169.012 2.859.125

Huisvestingskosten 3.244.112 3.102.968 3.251.200

Hygiëne en veiligheid 548.671 553.213 562.399

Aqua café 105.225 77.500 81.932

Bedrijfsauto’s 116.490 142.700 104.731

Algemene kosten 533.897 447.559 523.623

Verkoopkosten 36.846 100.600 42.196

Diverse baten en lasten 13.825 2 3.922

Afschrijvingen op vaste activa 361.785 491.488 352.333

Financiele lasten 106.978 48.220 4.908

Totale lasten  11.969.960  11.661.735   12.204.746

RESULTAAT  76.890 0 96.890

Resultaatbestemming

Toevoeging aan algemene reserve 76.890   0 96.890

 76.890  0  96.890

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Over 20184
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Sportaal stimuleert mensen om samen te sporten 

en te zwemmen. Dat doen we door sportactiviteiten 

te organiseren, voor veilige en schone  

sportaccommodaties te zorgen en sporten voor 

iedereen bereikbaar te maken. 

Wij zijn Sportaal, spelverdeler in sport.


