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1       Oprichting en doelstelling 
Op 30 november 2007 is de Stichting Sportpark Kastelenring (SSK) opgericht door 

vertegenwoordigers van de voetbalverenigingen SEV en RKAVV uit Leidschendam op dringend 
verzoek van en na uitgebreid overleg met de gemeente Leidschendam-Voorburg. 
De Stichting huurt de velden en kleedkamers van de gemeente en verhuurt deze weer door aan de 
verenigingen SEV en RKAVV.  
Aanleiding voor de oprichting van de Stichting was de investering van de gemeente in het 
sportpark door middel van de aanleg van een aantal kunstgrasvelden. Zowel voor de verenigingen 

als voor de gemeente heeft de oprichting van de Stichting voordelen.  
  

Deze voordelen zijn  
•Door de verhuur van het sportpark via de Stichting te laten lopen, is er sprake van een BTW 
voordeel voor zowel gemeente als verenigingen.  
•Ook komt er door de komst van de Stichting meer helderheid in de kosten van (het onderhoud 
van) het sportpark.  

•Na de fusie tussen de gemeenten Leidschendam en Voorburg moest het beleid ten aanzien van 
het beheer van de sportparken geharmoniseerd worden. E.e.a. past binnen de kader van de nota 
Beleidsvisie Sport en de daarbij behorende uitwerkingsplannen (2004).  
•Tot slot zou het beheer van het sportpark meer bedrijfsmatig moeten worden aangepakt en zou 
de stichting meer gebruikers moeten aantrekken waardoor enerzijds het sportpark beter benut zou 
kunnen worden en anderzijds de kosten voor de voor de vaste bespelers gedrukt kunnen worden. 
  

2       Eigenaren, huurders en gebruikers 
De Stichting Sportpark Kastelenring huurt de velden, terreinen en de kleedkamers aan de 
Kastelenring van de gemeente. De Stichting verhuurt deze velden en kleedkamers door aan de 
verengingen SEV en RKAVV en aan anderen. 

De gemeente is verantwoordelijk voor de eigenaarlasten van velden en kleedkamers, gangen e.d. 
(tot het alarm van de verenigingen). Dit betekent onder andere dat het groot onderhoud van 
velden en kleedkamers de verantwoordelijkheid van de gemeente is. Ook draagt de gemeente zorg 

voor het maaien van de velden. 
In de huurovereenkomst tussen gemeente en Stichting is de verantwoordelijkheidsverdeling 
vastgelegd. In aanvulling daarop zijn in de huurovereenkomst tussen SSK en de beide 
verenigingen afspraken gemaakt over verantwoordelijkheidsverdeling tussen SSK en verenigingen. 
Samengevat komt het hier op neer: 
  

  eigenaar Beheerder/verhuurder huurder 



sporthal gemeente 

  

gemeente derden 

velden gemeente 

  

SSK SEV/RKAVV 

kantines SEV/RKAVV 

  

SEV/RKAVV SEV/RKAVV 

Parkeerterreinen e.d. gemeente gemeente   

  
  

De kantines (dat wil zeggen alle ruimtes achter het alarm van de verenigingen) zijn eigendom van 

de verenigingen.  
De sporthal is eigendom van de gemeente, en wordt op dit moment nog door de gemeente zelf 
verhuurd aan diverse gebruikersgroepen. Ook een aantal kleedkamers (aan SEV-zijde) horen bij de 
sporthal en worden door de Stichting dus (om niet) beschikbaar gesteld aan de gemeente. 
Schoonmaak van kleedkamers is verantwoordelijkheid van de verenigingen, maar na verhuur aan 
derden is de schoonmaak de verantwoordelijkheid van de Stichting. 

  
Uit bovenstaande blijkt dat er sprake is van een complexe verantwoordelijkheidsverdeling. Wil een 
organisatie een veld huren, en gebruik maken van een kantine, dan heeft hij zowel met de SSK te 
maken als met een van beide verenigingen voor het gebruik van de kantine. Daar heeft de SSK in 
principe niets over te zeggen. 
In paragraaf 10 wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen inzake de sporthal. 
   

3       SSK tot nu toe 
Nu de SSK 2 jaar bestaat is het tijd om op een rijtje te zetten wat de SSK tot nu toe heeft bereikt. 
De volgende zaken zijn in de afgelopen 2 jaar onder ander gerealiseerd door de SSK: 
-      invulling geven aan beheer sportpark door middel van de aanstelling van een part time 

beheerder 2009 wordt deze ingevuld als duo baan. 
-      Regels en systematiek opgesteld inzake afkeuring op doordeweekse dagen, waaraan beide 

verenigingen zich houden 
-      Aantrekken regels ten aanzien van gebruik velden door handhaven van goedgekeurde training- 

en bespelingschema‟s en toernooiplanning 
-      Organiseren van toezicht op gebruik en schoonmaak kleedkamers (is eigenlijk taak van 

verenigingen, maar is van belang in verband met verhuur aan derden) 
-      Overleg met gemeente inzake onderhoud 

-      In gang zetten verplaatsen hek aan SEV-zijde 
-      Aanspreken van verenigingen op het niet nakomen van gemaakte afspraken 

-      In gang zetten van nadenken over kinderopvang op het sportpark. Dit is opgepakt door SEV 

maar heeft niet geleid tot start van kinderopvang op het complex 
-      Opzetten website 
-      Organiseren gebruikersoverleg 

-      Sponsoring van Kastelenring Cup 

-      Veld 11 is het hele jaar door beschikbaar als voetbalveld voor de jeugd (veelal leden van de 

verenigingen) uit de buurt. Dit voorkomt dat zij illegaal de velden gebruiken. 
  

 4       Invulling complexmanagementfunctie 
Al snel na de oprichting van de SSK kon dhr. Aad Markus aangetrokken worden als part time 
beheerder. De complexmanager, afkomstig uit de SEV-geledingen en gepensioneerd, is circa 20 
uur per week op de het sportpark te vinden en heeft als belangrijkste taken: 
-      ontvangen en begeleiden van de schoolsport en andere huurders 

-      contact met de gymdocenten,  
-      toewijzing van velden en kleedkamers 

-      toezien op correct gebruik kleedkamers en velden door huurders 

-      toezien op schoon opleveren van kleedkamers voor huurders 
-      afsluiten, „s avonds en na schoolsport 

-      signaleren en zo mogelijk verhelpen van gebreken 



-      afkeuringen op weekdagen 

  
De complexmanager ontvangt een vergoeding voor zijn werkzaamheden. Zie hiervoor de financieel 
paragraaf 
Gewenste uitbreiding complexmanagement 

Het geniet de voorkeur van het bestuur van de SSK om een 2e complexmanager aan te trekken uit 
de RKAVV geldingen, enerzijds om de huidige functionaris te ontlasten (en te kunnen vervangen) 
en anderzijds om het draagvlak bij RKAVV voor de werkzaamheden van de SSK te vergroten. 
Ondanks diverse pogingen daartoe is dat tot nu toe niet gelukt. Een van de bestuursleden verricht 
daarom, zonder vergoeding, aanvullende complexmanagement taken. Gelet op de lage en onzeker 
inkomsten van de SSK heeft het bestuur er tot nu toe voor gekozen om het complexmanagement 

beperkt in te vullen en een gedeelte van de subsidie die hiervoor van de gemeente wordt 
ontvangen voor een periode van 3 jaar, te reserveren zodat ook zonder subsidie 
complexmanagement kan worden ingehuurd zonder grote financiële risico‟s te lopen. 
Indien het werkterrein van de SSK wordt uitgebreid, dan zal het zeker nodig zijn om het aantal 
uren complexmanagement verder uit te breiden. Hier moet dan ook wel een zekere bron van 
inkomsten tegenover staan. Het bestuur van de SSK is bereid met de gemeente de mogelijkheid te 

verkennen een werkervaringsplaats te beiden aan iemand met afstand tot de arbeidsmarkt. Ook 

stagiaires, bijvoorbeeld van een opleiding sportmanagement, behoren tot de mogelijkheden.  
  
5       Vaste bespelers 
Vaste bespelers van het complex zijn de verenigingen RKAVV en SEV. SEV bespeelt het complex 
niet op zondag, RKAVV voetbalt wel op zondag. Beide clubs vervullen een belangrijke 
maatschappelijke functie. Honderden kinderen, allochtoon en autochtoon, leren samen te werken 
en te spelen, respect voor elkaar te hebben te verliezen en te winnen en op een gezonde manier te 

sporten. Daarnaast zijn vele tientallen vrijwilligers actief binnen beide verenigingen. 
Enkele feiten over de verenigingen op een rijtje: 
 

                                                                   

Aantal spelende leden 616 n.n.b. 

Aantal senioren teams 10 11 

Aantal veteranen teams 2   

Aantal dames reams 1 10 

Aantal jeugdteams 25 36 

Aantal G-teams 2   

Aantal zaalvoetbalteams 3 3 

Totaal teams 43 60 

  
 
Onder andere door de groei van het damesvoetbal hebben beide verenigingen de grens van de 
bespeelbaarheid van de velden bereikt. Bij SEV is daarbij het feit dat de verenigingen alleen op 

zaterdag voetbalt een belemmerende factor. Bij RKAVV is de ruimte op de velden en in de 
kleedkamers te beperkt ondanks het feit dat zowel op zaterdag als op zondag wordt gevoetbald. 
Voor beide verenigingen is het onaanvaardbaar om een ledenstop in te moeten stellen. Beide 
verenigingen hebben geconstateerd dat het noodzakelijk is om op korte termijn over extra 
kleedkamers te kunnen beschikken. Te vaak komt het voor dat teveel teams tegelijkertijd van 
kleedkamers gebruik moeten maken. Dit leidt nu al tot onaanvaardbare situaties en klagende 



bezoekende clubs. Omdat uitbreiding van het sportpark op korte termijn waarschijnlijk niet aan de 

orde is, is binnen enkele jaren vervanging van veld 1 door een kunstgrasveld voor beide 
verenigingen een serieuze optie. SSK zal zich hier graag voor inzetten. 
Gelet op bovenstaande zal DDK op korte termijn met de gemeente in contact treden om te 
bespreken hoe en wanneer de knelpunten ten aanzien van de velden en de kleedkamers op zo kort 
mogelijke termijn kan worden opgelost. 
  
6       Gebruikersraad 

De eerste vergadering van de gebruikersraad heeft op 26 maart 2009 plaatsgevonden. De 
volgende onderwerpen zijn daarbij aan de orde geweest: financiën, oriëntatie buitenschoolse 
opvang, invulling complexmanagement afkeuringbeleid, toernooiplanning, voorbereiding seizoen 
2009-2010, gesloten periode. 
Door bestuurlijke problemen aan RKAVV zijde heeft in tegenstelling tot de afspraak in de 2e helft 
van 2009 geen overleg van de gebruikersraad plaatsgevonden. In het voorjaar van 2010 heeft het 

2e overleg van de gebruikersraad plaats gevonden. 
SEV en RKAVV hebben te kennen gegeven vooralsnog geen uitbreiding van de gebruikersraad te 
wensen met de andere vaste gebruikers, de scholen Veurs en Stip. Het overleg met deze partijen 

zal dus op een andere manier invulling moeten krijgen. Het bestuur zal daar binnenkort naar de 
beide scholen een voorstel voor doen. 
  
7       Contact met gemeente 

Op verschillende momenten heeft overleg met de wethouder en hoofd accommodaties van de 
gemeente plaats gevonden. 
Daarnaast vindt er maandelijks overleg plaats op operationeel niveau over het feitelijk beheer van 
het park. Over het algemeen is dit overleg zeer vruchtbaar waardoor er in goed overleg grotere en 
kleinere zaken geregeld konden worden.  
  
8       Mogelijkheden voor verhuur aan derden  

  
In de afgelopen 2 jaar heeft de SSK de velden op beperkte schaal incidenteel verhuurd. De 
opbrengsten waren €1.666,- in 2008 en €3.461 in 2009.  
De belangrijkste incidentele huurders zijn enkele Leidschendamse (basis) scholen, die al jaren voor 
hun sportdag enkele velden huren. Daarnaast wordt het complex min of meer regelmatig gehuurd 
door de KNVB voor toernooien, finales e.d.  

Ruimte op de velden 
De grasvelden zitten aan of over de grens van bespeelbare uren. Op de kunstgrasvelden is nog wel 
ruimte overdag, op sommige avonden, op zondagen (aan de SEV-kant) en in de zomermaanden, 
maar niet alle activiteiten kunnen op kunstgras plaatsvinden. Tot nu toe is er weinig belangstelling 
van bedrijven en anderen om een of meer velden te huren voor een sportdag. Dit is dus nog geen 
vaste bron van inkomsten. 
Zoals eerder gememoreerd moet een of beide verenigingen medewerking verlenen en hun kantine 

beschikbaar stellen (al dan niet tegen een vergoeding) bij grotere evenementen. Vanaf april tot 
oktober huren de scholen de (kunstgras)velden. Dit betekent dat vanaf april tot de herfstvakantie 
een aantal velden in principe in gebruik is. Dit hoeft verhuur aan derden niet in de weg te staan, 
omdat met de scholen van te voren afspraken zijn te maken over “inschikken”. 
Publiciteit 
De Stichting ziet de volgende mogelijkheden om extra publiciteit te generen en daardoor extra 
gebruikers te trekken zijn: 
-      De website is in de lucht maar moet nog verder verbeterd worden 
-      Regelmatig in de clubbladen aandacht besteden aan de mogelijkheid om een veld te huren in 

-      Actief benaderen via een mailing of bezoek van partijen die mogelijk geïnteresseerd zijn 

(kinderopvangorganisaties en scholen in de buurt, bedrijven) om de mogelijkheden uit te leggen 
-      Ook zou een bijeenkomst belegd kunnen worden met geïnteresseerde leden van de 

verenigingen om ideeën op te doen.  
-      In de lokale pers aandacht besteden aan het sportpark 

- 
-      Contacten met andere beheersstichtingen leggen om eventuele gegadigden aan elkaar door te 

verwijzen. 
In de komende jaren zal concreet actie worden genomen op bovenstaande punten. 
 
 
9       Ontwikkelingen rond sporthal 
 



Nota Binnensport 

In het kader van de uitvoering van de voornemens uit de nota “binnensport” (waarvoor overigens 
nog geen financiële dekking is afgesproken, dit is doorgeschoven naar de volgende raadsperiode) 
en de plannen rond de terreinen van het voormalige Schakenbosch, wordt de sporthal aan de 
Kastelenring binnenkort opgeknapt. De gemeente heeft de opdracht hiervoor inmiddels gegund. In 
ieder geval wordt de akoestiek verbeterd. De gemeente heeft het voornemen om het beheer van 
deze sporthal over te dragen aan de SSK. Het bestuur van de SSK is bereid hier met de gemeente 
nader over van gedachten te wisselen, maar verbindt hier uiteraard voorwaarden aan. Zie verder 

paragraaf 11. 
Daarnaast heeft de gemeente in het kader van de Nota binnensport de wens uitgesproken om alle 
binnensportverenigingen in de gemeente passende accommodatie te bieden, zodat ze niet meer 
buiten de gemeente ruimte hoeven te huren, en verenigingen in staat te stellen hun activiteiten 
zoveel mogelijk te concentreren in één sporthal. De plannen voor de sporthal aan de Kastelenring 
bestaan eruit dat zaalvoetbal en zaalhockey in deze hal worden geconcentreerd. 

  
Schakenbosch en sporthal 
Samengevat komen de voor de sporthal relevante plannen op Schakenbosch op het volgende neer: 
-      er komt een halfgesloten en gesloten jeugdinrichting op het terrein, 

-      de jongeren uit deze inrichting moeten veel sporten en zullen voor een belangrijk deel gebruik 

gaan maken van de sporthal aan de Kastelenring, 
-      er komt op het terrein van Schakenbosch een kleinere sportzaal voor de jongeren die het 

terrein niet af mogen, 
-      er komt een brug om het terrein van Schakenbosch te verbinden met de Kastelenring, 

-      er komt, in tegenstelling tot eerder berichten, geen sportveld op het terrein van Schakenbosch, 

dat door de voetbalverenigingen kan worden gebruikt. 

          
10     Kastelenring thuisbasis binnensport 
  
Door verbetering van de uitrusting van de sporthal en door verbetering van de akoestiek wordt de 
hal voor meer sporten en gebruikers geschikt. Door de ontwikkeling op Schakenbosch komt er een 
grote vaste gebruiker bij (nog onbekend is hoeveel uur de school op Schakenbosch van de sporthal 
gebruik zal maken). Indien alle voornemens uit de nota Binnensport worden gerealiseerd, zullen 

daarnaast ook nieuwe vaste sportclubs aan de Kastelenring worden gebonden. Op dit moment is 
niet bekend wat de stand van zaken is van de besprekingen tussen gemeenten en de clubs die 

mogelijk aan de Kastelenring komen sporten.  
Overigens dient er wel rekening gehouden te worden dat de sporthal geen faciliteiten heeft voor 
toeschouwers, geen toiletvoorzieningen. Er is op dit moment geen verenigingsruimte voor nieuwe 
verengingen. De sportclubs die vaste bespelers worden van de sporthal aan de Kastelenring, zullen 
echter ook behoefte hebben aan een deze voorzieningen. De gemeenten zal moeten bezien of die 

kunnen worden gerealiseerd. Gebruikers van de sporthal maken gebruik van de kleedkamers in de 
binnengangen. Bezoekers van de sporthal zijn afhankelijk van de kantine van SEV of RKAVV voor 
een drankje na het sporten. 
Overige aandachtspunten zijn 
-   voor welke sporten is de sporthal straks geschikt?  

-   zijn er voorzieningen in de sporthal voor bezoekers? 
-   indien sprake is van concentratie van zaalvoetbal aan de Kastelenring, hoe gaan de verenigingen 

SEV en RKAVV daar mee om? Kan er sprake zijn van fusie/samenvoeging/samenwerking? 
-   levert medegebruik van de sporthal door jeugd uit de instelling op Schakenbosch geen 

problemen op met andere gebruikers van het complex? 
-   bewegwijzering naar de sporthal is onduidelijk, toegang is niet optimaal. 

  
11     Mogelijkheden sporthal voor SSK 
  
Indien de sporthal onder beheer van de SSK komt te vallen biedt dat een aantal nieuwe 
mogelijkheden, die thans nog niet of moeilijker te realiseren zijn. Echter, er is dan nog steeds 
sprake van enkele belemmeringen die een goede exploitatie bemoeilijken. Er wordt een aanzet 

gegeven over hoe hier mee om te gaan. 
SSK ziet de volgende nieuwe mogelijkheden: 
-      aantrekken nieuwe vaste bespelers van de sporthal 
-      gecombineerde verhuur van sporthal, kantine, kleedkamers en velden voor grootschalige 

evenementen (medewerking kantine!), bijvoorbeeld in de vakanties 
-      full-time complexmanagement nodig maar moet betaalbaar zijn 

-      sporthal verhuren als oefenruimte voor bandjes of als feestzaal  



-      sporthal ook beschikbaar voor kinder- en vakantieopvang 

Door full-time complexmanagement zijn weer nieuwe activiteiten mogelijk:  
-      activiteiten in vakanties voor buurt, kinderopvang, scholen 

-      kennismaking van schoolkinderen met diverse binnen- en buitensporten 
-      activiteiten in de zomermaanden, als de verenigingen stil liggen 

-      voor gebruik van kantine van voetbalclub is geen vrijwilliger meer nodig als complexmanager 

hiervoor kan worden ingezet 
- 
Er dienen nog wel oplossingen gevonden te worden voor gebrek aan verenigingsruimte voor 
nieuwe vaste bespelers en voor voorzieningen voor toeschouwers. Mogelijke dienen ook afspraken 
gemaakt te worden over de kantine huur en -omzet bij activiteiten in sporthal. 
Voor de SSK is het alleen aantrekkelijk om het beheer van de sporthal over te nemen indien er 

voldoende zekerheid is over een rendabele exploitatie. De mogelijkheden voor incidentele verhuur 
worden door het bestuur van de SSK zeer beperkt geacht, gelet op de huidige bezetting van de 
sporthal en de incidentele verhuur van de velden. Dat betekent dat er voldoende vaste bespelers 
moeten zijn (met langjarige contracten) en/of dat tekorten van de SSK door de gemeente worden 
gegarandeerd. 

  
12     Financiën en Financiële vooruitzichten 

Verhuur aan scholen 
De verhuur aan de scholen Veurs en Stip levert lang niet zoveel op als bij de start van de SSK werd 
voorgespiegeld door de gemeente. Dit is een belangrijke oorzaak van de tegenvallende inkomsten 
van de SSK in vergelijking tot de kosten. 
Dit wordt veroorzaakt door de onduidelijke formulering in het contract tussen SSK en gemeente. 
Overleg hiervoor tussen gemeente, scholen en SSK moet tot een oplossing leiden. 

  
Situatie op langere termijn 
De financiële vooruitzichten op de de langere termijn voor de SSK zijn onder de huidige 
voorwaarden niet erg gunstig. De inkomsten uit verhuur door derden zijn niet hoog genoeg om de 
kosten van de complexmanager uit te dekken. Oorzaken hiervoor zijn: 
·         de inkomsten uit verhuur aan scholen zijn gelimiteerd, maar de inzet van 

complexmanagement om dit in goede banen te leiden, is hoog 
·         de markt voor de verhuur van velden aan derden is beperkt 

·         grasvelden zijn niet meer te verhuren aan derden (zitten al aan maximaal bespeelbare uren) 

·         voorlopig komt er geen kinderopvang op het complex, er is onvoldoende vraag naar 

naschoolse opvang in dit deel van de gemeente. 
· 
In bijgaande tabel is een opstelling gegeven van de financiële vooruitzichten van de SSK in de 
komende jaren, waarbij van de volgende veronderstellingen is uitgegaan: 
·         geen uitbreiding met de sporthal 
·         kosten van huurdersonderhoud en inventaris en sportmaterialen nemen geleidelijk toe 

·         SSK neemt verantwoordelijkheid voor belijning (gedeeltelijk) over van verenigingen 
·         de korting op de veldhuur loopt af in 2012 

·         de korting op de huur die wordt doorberekend aan de verenigingen neemt af tot 5% 

·         verhuur aan derden neemt niet toe 
·         het vermogen van de SSK neemt geleidelijk af 

·         voor 2008 en 2009 zijn de realisatiecijfers opgenomen, voor de overige jaren gaat het om 

begrotingscijfers. 
  
Toevoeging van de sporthal aan het domein van de SSK zal hier naar verwachting in beperkte mate 

verandering kunnen brengen. 
De constructie met een beheersstichting zou niet alleen financieel voordeel voor de gemeente 
moeten opleveren, maar ook voor de beide vaste bespelers van het sportpark. Dit voordeel vertaalt 
zich in enerzijds huuropbrengsten, die ten goede komen aan de verenigingen (in de vorm van een 

korting op de huur) en anderzijds in de mogelijkheid om via de SSK bepaalde goederen in te 
kopen, waardoor BTW voordeel ontstaat. In de afgelopen 2 jaar kon de SSK aan de beide 
verenigingen een korting op de huur geven. De inkoop via de SSK in 2009 is gestegen ten opzichte 
van 2008. 
De subsidie van de gemeente in de kosten van complexmanagement dekt op dit moment de kosten 
van complexmanagement, maar deze subsidie is gelimiteerd tot 3 jaar. Na die 3 jaar zouden de 

kosten van complexmanagement betaald moeten worden uit de extra huuropbrengst. Het gat 
tussen de kosten van complexmanagement en de huuropbrengst is echter te groot en het is niet 



waarschijnlijk dat dit gat gedicht kan worden. Zeker niet zo lang de door de scholen te betalen 

huur is gelimiteerd. 
Signalen uit andere gemeente duiden erop dat beheersstichtingen zich zelf op langere termijn niet 
kunnen bedruipen. 
Meerjarige begroting 
In de tabel is de meerjarige begroting van de SSK weergegeven waarbij geen rekening is gehouden 
met eventuele uitbreiding van het werkgebied van de SSK met de sporthal. Wel is uitgegaan van 
een voorzichtige inschatting van de opbrengsten en een uitgavenpatroon dat daarmee in 

overeenstemming is, waardoor de bijdrage van de gemeente in de personeelskosten over 
meerdere jaren kan worden uitgesmeerd over meerdere jaren. De omvang van het vermogen van 
de SSK neemt geleidelijk af. 
  
Situatie op langere termijn inclusief sporthal 
  

Indien het werkterrein van de SSK zou worden uitgebreid met de sporthal aan de Kastelenring, 
heeft de SSK in theorie meer mogelijkheden om opbrengsten te genereren en winst te maken, die 
ten goede kan komen aan de vaste bespelers.  

Complexmanagement voor de buiten- en de binnensport kunnen gecombineerd worden, waardoor 
efficiencyvoordeel optreedt. De sporthal biedt op het eerste gezicht ruimere verhuurmogelijkheden 
dan de velden, zeker indien het aantal vaste gebruikers toeneemt. Er zijn echter nog zeer veel 
onzekerheden ten aanzien van de incidentele verhuurbaarheid en toekomstige vaste gebruikers. 

Daarom zal het bestuur van de SSK de ontwikkelingen rond de sporthal nauwgezet volgen en 
voorwaarden formuleren waaronder en eventuele overdracht van de sporthal aan de SSK kan 
plaatsvinden. 
   
13     Samenstelling bestuur 
  
Het bestuur van de SSK bestaat uit 4 leden, 2 afkomstig uit SSR geledingen en 2 vanuit 

RKAVV. Een bestuurslid maakt deel uit van het bestuur van SSR, twee bestuursleden maken deel 
uit van het bestuur van RKAVV. Deze dubbelfuncties hebben voor- en nadelen. De korte lijnen naar 
de beide besturen is een voordeel gebleken. De hoge belasting van de bestuurders met een 
dubbelfunctie is een nadeel.  
Er is nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een 5e (onafhankelijk) bestuurslid te 
benoemen. De zittingstermijn van 2 van de 4 bestuursleden loopt in principe aan het einde van dit 

jaar af. De huidige secretaris heeft te kennen gegeven per direct terug te zullen treden als 
bestuurslid. Met SEV en RKAVV zal op korte termijn overlegd worden over de toekomstige 
samenstelling van het bestuur. 
  
Sinds de oprichting van de Stichting is de bestuurssamenstelling als volgt: 
  
A.J.H. Kraakman, voorzitter 

M. v.d. Meulen, secretaris 
F. V. Wissen, lid 
H. v. Grootel, penningmeester 
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1       Oprichting en doelstelling 
Op 30 november 2007 is de Stichting Sportpark Kastelenring (SSK) opgericht door 

vertegenwoordigers van de voetbalverenigingen SEV en RKAVV uit Leidschendam op dringend 
verzoek van en na uitgebreid overleg met de gemeente Leidschendam-Voorburg. 
De Stichting huurt de velden en kleedkamers van de gemeente en verhuurt deze weer door aan de 
verenigingen SEV en RKAVV.  
Aanleiding voor de oprichting van de Stichting was de investering van de gemeente in het 
sportpark door middel van de aanleg van een aantal kunstgrasvelden. Zowel voor de verenigingen 

als voor de gemeente heeft de oprichting van de Stichting voordelen.  
  
Deze voordelen zijn  
•   Door de verhuur van het sportpark via de Stichting te laten lopen, is er sprake van een BTW 

voordeel voor zowel gemeente als verenigingen.  
•   Ook komt er door de komst van de Stichting meer helderheid in de kosten van (het onderhoud 

van) het sportpark.  
•   Na de fusie tussen de gemeenten Leidschendam en Voorburg moest het beleid ten aanzien van 

het beheer van de sportparken geharmoniseerd worden. E.e.a. past binnen de kader van de nota 
Beleidsvisie Sport en de daarbij behorende uitwerkingsplannen (2004).  
•   Tot slot zou het beheer van het sportpark meer bedrijfsmatig moeten worden aangepakt en zou 

de stichting meer gebruikers moeten aantrekken waardoor enerzijds het sportpark beter benut zou 
kunnen worden en anderzijds de kosten voor de voor de vaste bespelers gedrukt kunnen worden. 
  

2       Eigenaren, huurders en gebruikers 
De Stichting Sportpark Kastelenring huurt de velden, terreinen en de kleedkamers aan de 
Kastelenring van de gemeente. De Stichting verhuurt deze velden en kleedkamers door aan de 
verengingen SEV en RKAVV en aan anderen. 



De gemeente is verantwoordelijk voor de eigenaarlasten van velden en kleedkamers, gangen e.d. 

(tot het alarm van de verenigingen). Dit betekent onder andere dat het groot onderhoud van 
velden en kleedkamers de verantwoordelijkheid van de gemeente is. Ook draagt de gemeente zorg 
voor het maaien van de velden. 
In de huurovereenkomst tussen gemeente en Stichting is de verantwoordelijkheidsverdeling 
vastgelegd. In aanvulling daarop zijn in de huurovereenkomst tussen SSK en de beide 
verenigingen afspraken gemaakt over verantwoordelijkheidsverdeling tussen SSK en verenigingen. 
Samengevat komt het hier op neer: 

  

  eigenaar Beheerder/verhuurder huurder 

sporthal gemeente 

  

gemeente derden 

velden gemeente 

  

SSK SEV/RKAVV 

kantines SEV/RKAVV 

  

SEV/RKAVV SEV/RKAVV 

Parkeerterreinen e.d. gemeente gemeente   

  
  
De kantines (dat wil zeggen alle ruimtes achter het alarm van de verenigingen) zijn eigendom van 
de verenigingen.  
De sporthal is eigendom van de gemeente, en wordt op dit moment nog door de gemeente zelf 

verhuurd aan diverse gebruikersgroepen. Ook een aantal kleedkamers (aan SEV-zijde) horen bij de 

sporthal en worden door de Stichting dus (om niet) beschikbaar gesteld aan de gemeente. 
Schoonmaak van kleedkamers is verantwoordelijkheid van de verenigingen, maar na verhuur aan 
derden is de schoonmaak de verantwoordelijkheid van de Stichting. 
  
Uit bovenstaande blijkt dat er sprake is van een complexe verantwoordelijkheidsverdeling. Wil een 
organisatie een veld huren, en gebruik maken van een kantine, dan heeft hij zowel met de SSK te 

maken als met een van beide verenigingen voor het gebruik van de kantine. Daar heeft de SSK in 
principe niets over te zeggen. 
In paragraaf 10 wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen inzake de sporthal. 
  
  
  

3       SSK tot nu toe 
Nu de SSK 2 jaar bestaat is het tijd om op een rijtje te zetten wat de SSK tot nu toe heeft bereikt. 
De volgende zaken zijn in de afgelopen 2 jaar onder ander gerealiseerd door de SSK: 
-          invulling geven aan beheer sportpark door middel van de aanstelling van een part time 

beheerder 2009 wordt deze ingevuld als duo baan. 
-          Regels en systematiek opgesteld inzake afkeuring op doordeweekse dagen, waaraan beide 

verenigingen zich houden 
-          Aantrekken regels ten aanzien van gebruik velden door handhaven van goedgekeurde 

training- en bespelingschema‟s en toernooiplanning 
-          Organiseren van toezicht op gebruik en schoonmaak kleedkamers (is eigenlijk taak van 

verenigingen, maar is van belang in verband met verhuur aan derden) 
-          Overleg met gemeente inzake onderhoud 

-          In gang zetten verplaatsen hek aan SEV-zijde 
-          Aanspreken van verenigingen op het niet nakomen van gemaakte afspraken 

-          In gang zetten van nadenken over kinderopvang op het sportpark. Dit is opgepakt door SEV 

maar heeft niet geleid tot start van kinderopvang op het complex 
-          Opzetten website 
-          Organiseren gebruikersoverleg 



-          Sponsoring van Kastelenring Cup 

-          Veld 11 is het hele jaar door beschikbaar als voetbalveld voor de jeugd (veelal leden van de 

verenigingen) uit de buurt. Dit voorkomt dat zij illegaal de velden gebruiken. 
  
  
4       Invulling complexmanagementfunctie 
Al snel na de oprichting van de SSK kon dhr. Aad Markus aangetrokken worden als part time 
beheerder. De complexmanager, afkomstig uit de SEV-geledingen en gepensioneerd, is circa 20 

uur per week op de het sportpark te vinden en heeft als belangrijkste taken: 
-          ontvangen en begeleiden van de schoolsport en andere huurders 
-          contact met de gymdocenten,  

-          toewijzing van velden en kleedkamers 

-          toezien op correct gebruik kleedkamers en velden door huurders 
-          toezien op schoon opleveren van kleedkamers voor huurders 

-          afsluiten, „s avonds en na schoolsport 
-          signaleren en zo mogelijk verhelpen van gebreken 

-          afkeuringen op weekdagen 

  
De complexmanager ontvangt een vergoeding voor zijn werkzaamheden. Zie hiervoor de financieel 
paragraaf 
Gewenste uitbreiding complexmanagement 
Het geniet de voorkeur van het bestuur van de SSK om een 2e complexmanager aan te trekken uit 
de RKAVV geldingen, enerzijds om de huidige functionaris te ontlasten (en te kunnen vervangen) 

en anderzijds om het draagvlak bij RKAVV voor de werkzaamheden van de SSK te vergroten. 
Ondanks diverse pogingen daartoe is dat tot nu toe niet gelukt. Een van de bestuursleden verricht 
daarom, zonder vergoeding, aanvullende complexmanagement taken. Gelet op de lage en onzeker 
inkomsten van de SSK heeft het bestuur er tot nu toe voor gekozen om het complexmanagement 
beperkt in te vullen en een gedeelte van de subsidie die hiervoor van de gemeente wordt 
ontvangen voor een periode van 3 jaar, te reserveren zodat ook zonder subsidie 

complexmanagement kan worden ingehuurd zonder grote financiële risico‟s te lopen. 
Indien het werkterrein van de SSK wordt uitgebreid, dan zal het zeker nodig zijn om het aantal 
uren complexmanagement verder uit te breiden. Hier moet dan ook wel een zekere bron van 
inkomsten tegenover staan. Het bestuur van de SSK is bereid met de gemeente de mogelijkheid te 
verkennen een werkervaringsplaats te beiden aan iemand met afstand tot de arbeidsmarkt. Ook 

stagiaires, bijvoorbeeld van een opleiding sportmanagement, behoren tot de mogelijkheden.  
  

  
5       Vaste bespelers 
Vaste bespelers van het complex zijn de verenigingen RKAVV en SEV. SEV bespeelt het complex 
niet op zondag, RKAVV voetbalt wel op zondag. Beide clubs vervullen een belangrijke 
maatschappelijke functie. Honderden kinderen, allochtoon en autochtoon, leren samen te werken 
en te spelen, respect voor elkaar te hebben te verliezen en te winnen en op een gezonde manier te 
sporten. Daarnaast zijn vele tientallen vrijwilligers actief binnen beide verenigingen. 

Enkele feiten over de verenigingen op een rijtje: 

  

Aantal (spelende) leden 616   

Aantal seniorenteams 10 9 

Aantal veteranen teams 2   

Aantal damesteams 1 9 



Aantallen jeugdteams 25 36 

Aantal G-teams 2   

Aantal zaalvoetbalteams 3 ; 

Totaal teams 43   

  
Onder andere door de groei van het damesvoetbal hebben beide verenigingen de grens van de 
bespeelbaarheid van de velden bereikt. Bij SEV is daarbij het feit dat de verenigingen alleen op 

zaterdag voetbalt een belemmerende factor. Bij RKAVV is de ruimte op de velden en in de 
kleedkamers te beperkt ondanks het feit dat zowel op zaterdag als op zondag wordt gevoetbald. 
Voor beide verenigingen is het onaanvaardbaar om een ledenstop in te moeten stellen. Beide 
verenigingen hebben geconstateerd dat het noodzakelijk is om op korte termijn over extra 
kleedkamers te kunnen beschikken. Te vaak komt het voor dat teveel teams tegelijkertijd van 

kleedkamers gebruik moeten maken. Dit leidt nu al tot onaanvaardbare situaties en klagende 
bezoekende clubs. Omdat uitbreiding van het sportpark op korte termijn waarschijnlijk niet aan de 

orde is, is binnen enkele jaren vervanging van veld 1 door een kunstgrasveld voor beide 
verenigingen een serieuze optie. SSK zal zich hier graag voor inzetten. 
Gelet op bovenstaande zal DDK op korte termijn met de gemeente in contact treden om te 
bespreken hoe en wanneer de knelpunten ten aanzien van de velden en de kleedkamers op zo kort 
mogelijke termijn kan worden opgelost. 
  
6       Gebruikersraad 

De eerste vergadering van de gebruikersraad heeft op 26 maart 2009 plaatsgevonden. De 
volgende onderwerpen zijn daarbij aan de orde geweest: financiën, oriëntatie buitenschoolse 
opvang, invulling complexmanagement afkeuringbeleid, toernooiplanning, voorbereiding seizoen 
2009-2010, gesloten periode. 
Door bestuurlijke problemen aan RKAVV zijde heeft in tegenstelling tot de afspraak in de 2e helft 
van 2009 geen overleg van de gebruikersraad plaatsgevonden. In het voorjaar van 2010 heeft het 

2e overleg van de gebruikersraad plaats gevonden. 

SEV en RKAVV hebben te kennen gegeven vooralsnog geen uitbreiding van de gebruikersraad te 
wensen met de andere vaste gebruikers, de scholen Veurs en Stip. Het overleg met deze partijen 
zal dus op een andere manier invulling moeten krijgen. Het bestuur zal daar binnenkort naar de 
beide scholen een voorstel voor doen. 
  
  

7       Contact met gemeente 
Op verschillende momenten heeft overleg met de wethouder en hoofd accommodaties van de 
gemeente plaats gevonden. 
Daarnaast vindt er maandelijks overleg plaats op operationeel niveau over het feitelijk beheer van 
het park. Over het algemeen is dit overleg zeer vruchtbaar waardoor er in goed overleg grotere en 
kleinere zaken geregeld konden worden.  
  

8       Mogelijkheden voor verhuur aan derden  
  
In de afgelopen 2 jaar heeft de SSK de velden op beperkte schaal incidenteel verhuurd. De 

opbrengsten waren €1.666,- in 2008 en €3.461 in 2009.  
De belangrijkste incidentele huurders zijn enkele Leidschendamse (basis) scholen, die al jaren voor 
hun sportdag enkele velden huren. Daarnaast wordt het complex min of meer regelmatig gehuurd 

door de KNVB voor toernooien, finales e.d.  
Ruimte op de velden 
De grasvelden zitten aan of over de grens van bespeelbare uren. Op de kunstgrasvelden is nog wel 
ruimte overdag, op sommige avonden, op zondagen (aan de SEV-kant) en in de zomermaanden, 
maar niet alle activiteiten kunnen op kunstgras plaatsvinden. Tot nu toe is er weinig belangstelling 
van bedrijven en anderen om een of meer velden te huren voor een sportdag. Dit is dus nog geen 
vaste bron van inkomsten. 

Zoals eerder gememoreerd moet een of beide verenigingen medewerking verlenen en hun kantine 
beschikbaar stellen (al dan niet tegen een vergoeding) bij grotere evenementen. Vanaf april tot 
oktober huren de scholen de (kunstgras)velden. Dit betekent dat vanaf april tot de herfstvakantie 



een aantal velden in principe in gebruik is. Dit hoeft verhuur aan derden niet in de weg te staan, 

omdat met de scholen van te voren afspraken zijn te maken over “inschikken”. 
Publiciteit 
De Stichting ziet de volgende mogelijkheden om extra publiciteit te generen en daardoor extra 
gebruikers te trekken zijn: 
-          De website is in de lucht maar moet nog verder verbeterd worden 

-          Regelmatig in de clubbladen aandacht besteden aan de mogelijkheid om een veld te huren in 
-          Actief benaderen via een mailing of bezoek van partijen die mogelijk geïnteresseerd zijn 

(kinderopvangorganisaties en scholen in de buurt, bedrijven) om de mogelijkheden uit te leggen 
-          Ook zou een bijeenkomst belegd kunnen worden met geïnteresseerde leden van de 

verenigingen om ideeën op te doen.  
-          In de lokale pers aandacht besteden aan het sportpark 

- 
-          Contacten met andere beheersstichtingen leggen om eventuele gegadigden aan elkaar door 

te verwijzen. 

In de komende jaren zal concreet actie worden genomen op bovenstaande punten. 
9       Ontwikkelingen rond sporthal 

Nota Binnensport 
In het kader van de uitvoering van de voornemens uit de nota “binnensport” (waarvoor overigens 
nog geen financiële dekking is afgesproken, dit is doorgeschoven naar de volgende raadsperiode) 
en de plannen rond de terreinen van het voormalige Schakenbosch, wordt de sporthal aan de 
Kastelenring binnenkort opgeknapt. De gemeente heeft de opdracht hiervoor inmiddels gegund. In 

ieder geval wordt de akoestiek verbeterd. De gemeente heeft het voornemen om het beheer van 
deze sporthal over te dragen aan de SSK. Het bestuur van de SSK is bereid hier met de gemeente 
nader over van gedachten te wisselen, maar verbindt hier uiteraard voorwaarden aan. Zie verder 
paragraaf 11. 
Daarnaast heeft de gemeente in het kader van de Nota binnensport de wens uitgesproken om alle 
binnensportverenigingen in de gemeente passende accommodatie te bieden, zodat ze niet meer 
buiten de gemeente ruimte hoeven te huren, en verenigingen in staat te stellen hun activiteiten 

zoveel mogelijk te concentreren in één sporthal. De plannen voor de sporthal aan de Kastelenring 
bestaan eruit dat zaalvoetbal en zaalhockey in deze hal worden geconcentreerd. 
  
Schakenbosch en sporthal 
Samengevat komen de voor de sporthal relevante plannen op Schakenbosch op het volgende neer: 
-          er komt een halfgesloten en gesloten jeugdinrichting op het terrein, 

-          de jongeren uit deze inrichting moeten veel sporten en zullen voor een belangrijk deel 

gebruik gaan maken van de sporthal aan de Kastelenring, 
-          er komt op het terrein van Schakenbosch een kleinere sportzaal voor de jongeren die het 

terrein niet af mogen, 
-          er komt een brug om het terrein van Schakenbosch te verbinden met de Kastelenring, 
-          er komt, in tegenstelling tot eerder berichten, geen sportveld op het terrein van 

Schakenbosch, dat door de voetbalverenigingen kan worden gebruikt. 
          
10     Kastelenring thuisbasis binnensport 
  
Door verbetering van de uitrusting van de sporthal en door verbetering van de akoestiek wordt de 

hal voor meer sporten en gebruikers geschikt. Door de ontwikkeling op Schakenbosch komt er een 
grote vaste gebruiker bij (nog onbekend is hoeveel uur de school op Schakenbosch van de sporthal 
gebruik zal maken). Indien alle voornemens uit de nota Binnensport worden gerealiseerd, zullen 
daarnaast ook nieuwe vaste sportclubs aan de Kastelenring worden gebonden. Op dit moment is 

niet bekend wat de stand van zaken is van de besprekingen tussen gemeenten en de clubs die 
mogelijk aan de Kastelenring komen sporten.  
Overigens dient er wel rekening gehouden te worden dat de sporthal geen faciliteiten heeft voor 

toeschouwers, geen toiletvoorzieningen. Er is op dit moment geen verenigingsruimte voor nieuwe 
verengingen. De sportclubs die vaste bespelers worden van de sporthal aan de Kastelenring, zullen 
echter ook behoefte hebben aan een deze voorzieningen. De gemeenten zal moeten bezien of die 
kunnen worden gerealiseerd. Gebruikers van de sporthal maken gebruik van de kleedkamers in de 
binnengangen. Bezoekers van de sporthal zijn afhankelijk van de kantine van SEV of RKAVV voor 
een drankje na het sporten. 
Overige aandachtspunten zijn 
-     voor welke sporten is de sporthal straks geschikt?  
-     zijn er voorzieningen in de sporthal voor bezoekers? 



-     indien sprake is van concentratie van zaalvoetbal aan de Kastelenring, hoe gaan de 

verenigingen SEV en RKAVV daar mee om? Kan er sprake zijn van 
fusie/samenvoeging/samenwerking? 
-     levert medegebruik van de sporthal door jeugd uit de instelling op Schakenbosch geen 

problemen op met andere gebruikers van het complex? 
-     bewegwijzering naar de sporthal is onduidelijk, toegang is niet optimaal. 

  
11     Mogelijkheden sporthal voor SSK 
  
Indien de sporthal onder beheer van de SSK komt te vallen biedt dat een aantal nieuwe 
mogelijkheden, die thans nog niet of moeilijker te realiseren zijn. Echter, er is dan nog steeds 
sprake van enkele belemmeringen die een goede exploitatie bemoeilijken. Er wordt een aanzet 

gegeven over hoe hier mee om te gaan. 
SSK ziet de volgende nieuwe mogelijkheden: 
-          aantrekken nieuwe vaste bespelers van de sporthal 

-          gecombineerde verhuur van sporthal, kantine, kleedkamers en velden voor grootschalige 

evenementen (medewerking kantine!), bijvoorbeeld in de vakanties 
-          full-time complexmanagement nodig maar moet betaalbaar zijn 

-          sporthal verhuren als oefenruimte voor bandjes of als feestzaal  

-          sporthal ook beschikbaar voor kinder- en vakantieopvang 

Door full-time complexmanagement zijn weer nieuwe activiteiten mogelijk:  
-          activiteiten in vakanties voor buurt, kinderopvang, scholen 

-          kennismaking van schoolkinderen met diverse binnen- en buitensporten 

-          activiteiten in de zomermaanden, als de verenigingen stil liggen 
-          voor gebruik van kantine van voetbalclub is geen vrijwilliger meer nodig als complexmanager 

hiervoor kan worden ingezet 
- 
Er dienen nog wel oplossingen gevonden te worden voor gebrek aan verenigingsruimte voor 
nieuwe vaste bespelers en voor voorzieningen voor toeschouwers. Mogelijke dienen ook afspraken 
gemaakt te worden over de kantine huur en -omzet bij activiteiten in sporthal. 

Voor de SSK is het alleen aantrekkelijk om het beheer van de sporthal over te nemen indien er 
voldoende zekerheid is over een rendabele exploitatie. De mogelijkheden voor incidentele verhuur 
worden door het bestuur van de SSK zeer beperkt geacht, gelet op de huidige bezetting van de 
sporthal en de incidentele verhuur van de velden. Dat betekent dat er voldoende vaste bespelers 

moeten zijn (met langjarige contracten) en/of dat tekorten van de SSK door de gemeente worden 
gegarandeerd. 

  
12     Financiën en Financiële vooruitzichten 
Verhuur aan scholen 
De verhuur aan de scholen Veurs en Stip levert lang niet zoveel op als bij de start van de SSK werd 
voorgespiegeld door de gemeente. Dit is een belangrijke oorzaak van de tegenvallende inkomsten 
van de SSK in vergelijking tot de kosten. 
Dit wordt veroorzaakt door de onduidelijke formulering in het contract tussen SSK en gemeente. 

Overleg hiervoor tussen gemeente, scholen en SSK moet tot een oplossing leiden. 
  
Situatie op langere termijn 
De financiële vooruitzichten op de de langere termijn voor de SSK zijn onder de huidige 
voorwaarden niet erg gunstig. De inkomsten uit verhuur door derden zijn niet hoog genoeg om de 
kosten van de complexmanager uit te dekken. Oorzaken hiervoor zijn: 
·         de inkomsten uit verhuur aan scholen zijn gelimiteerd, maar de inzet van 

complexmanagement om dit in goede banen te leiden, is hoog 
·         de markt voor de verhuur van velden aan derden is beperkt 

·         grasvelden zijn niet meer te verhuren aan derden (zitten al aan maximaal bespeelbare uren) 

·         voorlopig komt er geen kinderopvang op het complex, er is onvoldoende vraag naar 

naschoolse opvang in dit deel van de gemeente. 
· 
In bijgaande tabel is een opstelling gegeven van de financiële vooruitzichten van de SSK in de 

komende jaren, waarbij van de volgende veronderstellingen is uitgegaan: 
·         geen uitbreiding met de sporthal 
·         kosten van huurdersonderhoud en inventaris en sportmaterialen nemen geleidelijk toe 

·         SSK neemt verantwoordelijkheid voor belijning (gedeeltelijk) over van verenigingen 

·         de korting op de veldhuur loopt af in 2012 
·         de korting op de huur die wordt doorberekend aan de verenigingen neemt af tot 5% 



·         verhuur aan derden neemt niet toe 

·         het vermogen van de SSK neemt geleidelijk af 

·         voor 2008 en 2009 zijn de realisatiecijfers opgenomen, voor de overige jaren gaat het om 

begrotingscijfers. 
  

Toevoeging van de sporthal aan het domein van de SSK zal hier naar verwachting in beperkte mate 
verandering kunnen brengen. 
De constructie met een beheersstichting zou niet alleen financieel voordeel voor de gemeente 
moeten opleveren, maar ook voor de beide vaste bespelers van het sportpark. Dit voordeel vertaalt 
zich in enerzijds huuropbrengsten, die ten goede komen aan de verenigingen (in de vorm van een 
korting op de huur) en anderzijds in de mogelijkheid om via de SSK bepaalde goederen in te 
kopen, waardoor BTW voordeel ontstaat. In de afgelopen 2 jaar kon de SSK aan de beide 

verenigingen een korting op de huur geven. De inkoop via de SSK in 2009 is gestegen ten opzichte 
van 2008. 
De subsidie van de gemeente in de kosten van complexmanagement dekt op dit moment de kosten 
van complexmanagement, maar deze subsidie is gelimiteerd tot 3 jaar. Na die 3 jaar zouden de 
kosten van complexmanagement betaald moeten worden uit de extra huuropbrengst. Het gat 

tussen de kosten van complexmanagement en de huuropbrengst is echter te groot en het is niet 

waarschijnlijk dat dit gat gedicht kan worden. Zeker niet zo lang de door de scholen te betalen 
huur is gelimiteerd. 
Signalen uit andere gemeente duiden erop dat beheersstichtingen zich zelf op langere termijn niet 
kunnen bedruipen. 
Meerjarige begroting 
In de tabel is de meerjarige begroting van de SSK weergegeven waarbij geen rekening is gehouden 
met eventuele uitbreiding van het werkgebied van de SSK met de sporthal. Wel is uitgegaan van 

een voorzichtige inschatting van de opbrengsten en een uitgavenpatroon dat daarmee in 
overeenstemming is, waardoor de bijdrage van de gemeente in de personeelskosten over 
meerdere jaren kan worden uitgesmeerd over meerdere jaren. De omvang van het vermogen van 
de SSK neemt geleidelijk af. 
  
Situatie op langere termijn inclusief sporthal 
  

Indien het werkterrein van de SSK zou worden uitgebreid met de sporthal aan de Kastelenring, 
heeft de SSK in theorie meer mogelijkheden om opbrengsten te genereren en winst te maken, die 

ten goede kan komen aan de vaste bespelers.  
Complexmanagement voor de buiten- en de binnensport kunnen gecombineerd worden, waardoor 
efficiencyvoordeel optreedt. De sporthal biedt op het eerste gezicht ruimere verhuurmogelijkheden 
dan de velden, zeker indien het aantal vaste gebruikers toeneemt. Er zijn echter nog zeer veel 

onzekerheden ten aanzien van de incidentele verhuurbaarheid en toekomstige vaste gebruikers. 
Daarom zal het bestuur van de SSK de ontwikkelingen rond de sporthal nauwgezet volgen en 
voorwaarden formuleren waaronder en eventuele overdracht van de sporthal aan de SSK kan 
plaatsvinden. 
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
13     Samenstelling bestuur 
  
Het bestuur van de SSK bestaat uit 4 leden, 2 afkomstig uit SSR geledingen en 2 vanuit 

RKAVV. Een bestuurslid maakt deel uit van het bestuur van SSR, twee bestuursleden maken deel 
uit van het bestuur van RKAVV. Deze dubbelfuncties hebben voor- en nadelen. De korte lijnen naar 
de beide besturen is een voordeel gebleken. De hoge belasting van de bestuurders met een 
dubbelfunctie is een nadeel. 
Er is nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een 5e (onafhankelijk) bestuurslid te 
benoemen. De zittingstermijn van 2 van de 4 bestuursleden loopt in principe aan het einde van dit 

jaar af. De huidige secretaris heeft te kennen gegeven per direct terug te zullen treden als 
bestuurslid. Met SEV en RKAVV zal op korte termijn overlegd worden over de toekomstige 
samenstelling van het bestuur. 

  
Sinds de oprichting van de Stichting is de bestuurssamenstelling als volgt: 
  
A.J.H. Kraakman, voorzitter 
M.   v.d. Meulen, secretaris 
F.   V. Wissen, lid 

H. v. Grootel, penningmeester 
De inhoud hier intoetsen 
 


