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Informatievraag sportverenigingen bij verzoek ingroeimodel 

Inleiding  

Uw vereniging  heeft aangegeven de consequenties van het  invoeren van het gelijk speelveld niet te 

kunnen opvangen binnen de huidige exploitatie.  U vraagt gebruik te mogen maken van de 

ingroeiregeling die de gemeente aanbiedt. Een voorwaarde voor het verlenen van financiële steun is 

dat de gemeente inzicht krijgt in uw huidige financiële situatie en in het financiële perspectief over 

een wat langere termijn. Ook willen wij inzicht in de 'vitaliteit' van de vereniging en daarmee in de 

mogelijkheden die de verenigingen heeft om problemen structureel op te lossen. We verzoeken u 

daarom de volgende gegevens bij ons (via secretariaat@sport050.nl ) aan te leveren.  Dit dient als 

basis voor verdere gesprekken. Het doel van het traject dat wij u aanbieden  is met u te zoeken naar 

mogelijkheden om tot oplossingen te komen van de door u beschreven problematiek.   Deze 

oplossingen moeten worden gevonden binnen uw verenigings eigen invloedsfeer. U kunt  gebruik 

maken van de expertise van uw bond, het Huis voor de Sport en van de gemeente Groningen. 

Contactgegevens: 

 Bond 

 Huis van de sport 

 Gemeente Groningen 

Benodigde informatie 

A. Financiële situatie. Geef een beeld van de financiële continuïteit en stabiliteit. Door de 

volgende punten uit te werken : 

1. Ontwikkeling van de balanspositie en exploitatie van de afgelopen 3 jaar.  

a. Voor de balans moet het inzicht worden gegeven op het niveau van : 

 Activa zijde : Materiële vaste activa, financiële vaste activa, vorderingen 

en overlopende activa en liquide middelen. 

 Passiva zijde : Eigen vermogen, bestemmingsreserves, voorzieningen, 

Langlopende schulden, schulden en overlopende passiva 

b. Voor de exploitatie moet het inzicht worden gegeven op het niveau van : 

 Baten : Contributies, kantine en overige inkomsten en overige bijdragen 

 Lasten : Personeelskosten (huisvestingskosten, algemene kosten 

2. Geef de ontwikkeling van de balanspositie en exploitatie voor het komende jaar op basis 

van de vastgestelde begroting ? Gebruik dezelfde indeling als beschreven onder 1a en 1b. 

3. Voeg de jaarrekening 2016 en begroting 2017 toe bij de stukken. Indien hier geen 

risicoparagraaf inzit, mag u deze separaat toevoegen. Licht toe en onderbouw of uw 

verenging al langer in een financieel kritische situatie verkeert. 

4. Welke accountantsverklaring is ontvangen bij de jaarrekening van de afgelopen 3 jaar. 

5. Wat is effect van het terugbrengen van de regelingen en de effecten van huisvesting als 

gevolg van het project gelijk speelveld ? Indien van toepassing onderscheid in 

kleedkamers en clubgebouw. 

mailto:secretariaat@sport050.nl


 
2 

a. Geef een onderbouwing van het effect van het terugbrengen van vergoedingen. 

b. Geef aan welke afweging u heeft gemaakt bij uw keuze van overdracht of huur. 

c. Geeft een onderbouwing van het nadelige effect. 

d. Geef mogelijkheden of oplossing aan hoe het effect incidenteel is op te vangen 

binnen de exploitatie.  

e. Geef mogelijkheden of oplossing aan hoe het effect structureel is op te vangen 

binnen de exploitatie. 

6. (Optioneel) Geef inzicht in kengetallen over de periode (2014/)2015 en (2015/)2016 van : 

a. Aantal personeelsleden gespecificeerd per functie. 

b. Aantal leden, gespecificeerd naar junior en senior leden. 

c. Tarieven contributie. 

d. Aantal velden en kleedkamers. 

 

B. (optioneel) Bestuurs-ontwikkeling. Geef een beeld van de bestuurlijke continuïteit en 

stabiliteit. Beschrijf de bestuurssamenstelling, bestuurlijke wijzigingen,  structuur van de 

club, Algemeen speel- en ambitieniveau niveau, vastgestelde visie (documenten) etc. 

 

C. (optineel) overige informatie 

 

 

 

 

 

 


