Raadsvoorstel
Nummer:
166782
Behandeld door:
A. van de Kamp
Datum:

Agendapunt: 7

27 juni 2017
Onderwerp:
Jaarrekening 2016 Stichting Sporthal "De Hokhorst” en
Jaarrekening 2016 van Sportcafé “De Hokhorst “.

Geachte raad,
Samenvatting: Voorgesteld wordt de Jaarrekening 2016 van Stichting Sporthal “De Hokhorst” en
sportcafé “De Hokhorst” vast te stellen en het bestuur van Stichting Sporthal “De Hokhorst”
toestemming verlenen de winst van het sportcafé € 15.016,-- , toe te voegen aan de Voorziening
onderhoud vloer.

Bijgaand treft u aan de Jaarrekening 2016 van Stichting Sporthal “De Hokhorst “en de Jaarrekening 2016
van Sportcafé “De Hokhorst “.
Het bestuur van Stichting Sporthal “De Hokhorst “is er in geslaagd over 2016 een exploitatieresultaat te
behalen, dat minder nadelig is, dan het bedrag dat hiervoor in de begroting was geraamd. Dat is een
knappe prestatie, waarvoor we het bestuur van de stichting zeer erkentelijk zijn.
Het nadelig exploitatieresultaat van sporthal “De Hokhorst “bedroeg over 2016 € 30.058,-- dat is € 874,-lager dan het bedrag dat in de begroting 2016 was opgenomen.
Het exploitatieresultaat is positief beïnvloed doordat de kosten van lonen en salarissen € 10.700,00 lager
waren dan was begroot. Eén van de beheerders was een bepaalde periode arbeidsongeschikt, hiervoor was
een goede verzekering afgesloten. De loonkosten van een vervangende kracht waren lager dan het bedrag
dat door de verzekering werd uitgekeerd.
De huuropbrengsten zijn in 2016 licht gedaald ten opzichte van 2015 . In 2016 zijn de natte ruimten van de
kleedkamers gerenoveerd, ook heeft er een dak reparatie plaatsgevonden . De kosten hiervan zijn ten laste
van de onderhoudsvoorzieningen gebracht, waardoor het saldo van deze voorziening wat lager is dan eind
2015.
De omzet van het sportcafé was in 2016 € 10.685,-- hoger dan in 2015, het netto resultaat van het sportcafé
bedroeg in 2016 € 15.016,-- dit is € 3.439, -- hoger dan in 2015.
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In de gebruiksovereenkomst is bepaald, dat de reserve van het sportcafé maximaal € 40.000,-- mag zijn en
dat de winst wanneer dit maximum is bereikt moet worden overgemaakt.
De gemeente voegt dit bedrag dan toe aan de Reserve Egalisatie exploitatie
St. Sporthal “de Hokhorst “.

Het bestuur van Stichting Sporthal “de Hokhorst “heeft gevraagd dit jaar van deze bepaling te mogen
afwijken.
Naar verwachting zal in 2018 de vloer van de sporthal vernieuwd moeten worden, de kosten hiervan worden
geraamd op ongeveer € 80.000,--. De stichting heeft hiervoor een voorziening gevormd, waarvan het saldo
per 1-1-2017 € 53.771,-- bedroeg.
Het bestuur van de stichting vraagt de gemeente Renswoude toestemming om de winst van het sportcafé
over 2016 toe te mogen voegen aan deze voorziening, zodat deze toereikend is om de vervanging van de
sportvloer te kunnen bekostigen.
Wij zijn van mening dat de winst van het sportcafé op deze manier een goede bestemming krijgt en stellen
u voor het bestuur van de stichting toestemming te verlenen dit op deze manier te doen.

De commissie SE is op 13 september 2017 gehoord.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Renswoude,
de secretaris,
J. van Dijk

de burgemeester,
P. Doornenbal-van der Vlist
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Raadsbesluit
Nr. 166782
De raad van de gemeente Renswoude;
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 juni 2017;

BESLUIT:
1. Vast te stellen de Jaarrekening 2016 van Stichting sporthal “de Hokhorst”en de
jaarrekening 2016 van sportcafé “De Hokhorst “.
2. Het bestuur van Stichting Sporthal “De Hokhorst” toestemming te verlenen om in afwijking van
het bepaalde in de gebruiksovereenkomst, de winst van het sportcafé over 2016 € 15.016,-toe te voegen aan de Voorziening onderhoud sportvloer.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de
raad van 10 oktober 2017.

de griffier,

de voorzitter,
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