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Plan Sportpark Rijsenhout



Stichting Leefomgeving 
Schiphol doneert 1.700.000 
en 

Stichting Rijsenhout 2030, 
250.000

Samen een kleine 2 miljoen 
voor de sport

Voor de verbetering van de leefbaarheid 
in Rijsenhout door de bouw van 
multifunctioneel sportpark waar de 
bestaande, maar ook toekomstige sporten 
een plaats krijgen.
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Planmakers

Stuurgroep
(alle besturen vertegenwoordigd) 

Johan Dekker (voorzitter)
Boudewijn van der Neut (TVR)

Erwin Huisman  (IJsclub De Blauwe Beugel)
Peter van Veen (SCW) 

Frank Zuijdervliet (notulen en acties)

Financieel
(Peter van Veen)
Bastiaan Bazen
Okker de Kok

Patrick de Bruijn

Communicatie 
(Johan Dekker)
Gideon Schoof

Simone de Blieck
Rob Ammerlaan

Bouw 
(Boudewijn van der Neut)

Bart Moerenhout
Ed Vink

Jan Keizer
Hans Schippers

Commercie
(Erwin Huisman)

Frank Steijn
Gerben van der Knaap

Sadie Ras
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Huidige situatie Plan sportpark
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Nieuwe 
accommodatie

P a d e l

b a n e n

N i e u w e  

a c c o m m o d a t i e

H o o f d e n t r e e
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Sociale en sportieve kansen voor Rijsenhout

 Versterkt de leefbaarheid en vergroot aantrekkingskracht van Rijsenhout

 Na enkele kleine successen (o.a. woningbouw) nu een groot impuls voor het dorp

 Betrokkenheid tussen leden van de verschillende verenigingen

 Duurzaam en toekomstbestendige sportfaciliteiten

 Aantrekkelijke ontmoetingsplek voor alle bewoners van Rijsenhout

 Eenvoudig nieuwe sporten opstarten

 Opbrengsten door kostenbesparing kunnen worden besteed aan de sport

 Geeft invulling aan de doelstellingen meer bewegen en gezonder leven

 Combibaan biedt de mogelijkheid om eerder op natuurijs te kunnen schaatsen 

 De aanleg van padelbanen is een aanvulling op ons sportaanbod

 Bootcamp en fitness verplaatsen naar de sportlocatie

 Zelf trainen tijdens de training van je kind

15-2-2021 Plan Sportpark Rijsenhout 6



Kansen voor de verenigingen

 Krachtenbundeling en kostenbesparing ineen

 De nieuwe accommodatie is het visitekaartje van de verenigingen

 Direct nieuwe sporten beschikbaar (padel en skeeleren)

 Langere openingstijden = meer baromzet en vaker gezelligheid voor de leden

 Minder arbeidsintensief voor de vrijwilligers

 Meer aanbod van (vrijwillige) trainers

 Aantrekkelijk voor dorpsbewoners die niet, of buiten Rijsenhout sporten

 Er is voor iedereen binnen het gezin iets te sporten

 Ouderen kunnen komen kijken naar wedstrijden – bar open, binnen en buiten goed zicht op de velden

 Kinderen van basisschool kennis laten maken met de sporten (JSP)

 Efficiënter en frequenter gebruik accommodatie
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Begroting
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Exploitatie

Wat valt onder stichting:
 Alle gebouwen (nieuw clubhuis, huidige clubhuis TVR en BB)
 Nieuw aan te leggen padelbanen
 Nieuw aan te leggen combibaan
 Aanpassingen aan terreinen (w.o. hekwerk)
 Inventaris gebouwen 

Rechtsvorm: Stichting onder de 3 verenigingen

Zeggenschap en bestuur: 1/3,1/3, 1/3 
Bestuur wordt gevormd door afvaardiging vanuit besturen verenigingen 

Binnen stichting zullen 2 commissies worden gevormd:
 Kantine
 Onderhoud gebouwen (en specifieke onderdelen van terrein)
 Evt. Evenementen

Verdeling winst (of verlies) conform vaste sleutel
Evaluatie na jaar (uitgangspunt = waarborging continuïteit alle verenigingen)

Overige detail afspraken worden nader uitgewerkt in de statuten en 
gebruiker overeenkomsten (zoals doel stichting, vertegenwoordiging, ALV etc.)
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Financieel Sportpark Rijsenhout
Aandachtspunten

1. Voorzichtige begroting:
a) kantineomzet en -kosten zijn optellingen van de verengingen in 19/20.
b) voor komende jaren wordt minimaal 10% omzetgroei verwacht  door 

meer aanloop, ledentoename en extra evenementen.

2. Afschrijvingen en voorzieningen groot onderhoud/renovatie:
- eerste 10 jaar wordt € 22.000 lening afgelost voor installaties 
(zonnepanelen/warmtepomp).
- Na aflossing lening wordt 22k reservering gebruikt voor voorziening en 
renovatie gebouw. 

3. Liquiditeitsontwikkeling: Liquiditeit ruim voldoende voor verplichtingen 
(zie liq. prognose).

4. Winst: jaarlijks neemt bestuur besluit over bestemming winst:
1. Opbouw reserves voor toekomstige tegenvallers
2. Opnemen als voorzieningen voor onderhoud en renovatie
3. Uitkering aan verenigingen conform verdeelsleutel
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Liquiditeitsprognose
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Liquiditeitsprognose jaar 00 - 05

Jaar 0 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5

Inkomsten

Huur -€                       22.375€     22.823€     23.279€     23.745€     24.220€     

Kantineomzet -€                       118.882€   118.882€   118.882€   118.882€   118.882€   

-€                       141.257€   141.705€   142.161€   142.627€   143.102€   

Uitgaven

Inkoopkosten -€                       65.512€     65.512€     65.512€     65.512€     65.512€     

Overige kosten -€                       38.414€     38.414€     38.414€     38.414€     38.414€     

Rente betalingen

-€                       103.926€   103.926€   103.926€   103.926€   103.926€   

-€                       37.331€     37.779€     38.235€     38.701€     39.176€     

Investeringen activa 2.312.939€           

Ontv bijdragen van derden -2.115.439€         

Investeringsuitgave 197.500€              -€            -€            -€            -€            -€            

Leningen o/g nieuw 197.500€              -€            -€            -€            -€            -€            

Aflossingen -€                       19.750€     19.750€     19.750€     19.750€     19.750€     

Financieringsuitgave 197.500€              -19.750€    -19.750€    -19.750€    -19.750€    -19.750€    

Saldo begin boekjaar -€                       -€            17.581€     35.610€     54.095€     73.046€     

Mutatie exploitate -€                       37.331€     37.779€     38.235€     38.701€     39.176€     

Mutatie investeringen -197.500€             -€            -€            -€            -€            -€            

Mutatie financiering 197.500€              -19.750€    -19.750€    -19.750€    -19.750€    -19.750€    

Saldo einde boekjaar -€                       17.581€     35.610€     54.095€     73.046€     92.472€     
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https://d.docs.live.net/2513d6433000daae/Documenten/SCW - Nieuwbouw/Liquiditeitsprognose_scenario_04_jaar01-05.xlsx



Impact op W&V TVR 

Toelichting TVR

 Kantine inkomsten en uitgaven eruit

 Huisvestingskosten gebouwen naar Sportpark, 
specifieke kosten voor vereniging

 Onderhoudskosten padelbanen

 Extra contributie inkomsten verwacht als 
gevolg van groei (padel)leden en verhuur 
padelbanen

 Geen rekening met verwachte extra omzetten 
kantine

 Bijdrage vanuit de stichting Sportpark 
Rijsenhout zijn afhankelijk van gezamenlijke 
keuze bestuur Sportpark Rijsenhout
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Totaal overzicht
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Contributies

Verhuur og

Sponsoring

Overige opbrengsten

Kantine opbrengsten

Afschrijving

Sportvelden

Huisvestingskosten

Personeelskosten

Verenigingskosten

Kantinekosten

Resultaat 2019 / 2019-2020

Nieuwe opbrengsten

Aandeel resultaat SP'21

Contributies (aanname)

Nieuwe kosten ivm banen

Kosten paddelbanen

Kosten skeelerbaan

Resultaat na ingebruikname SP'21

-€             52.352€        37.778€      23.712€      113.842€    

22.375€      -€               -€             -€            22.375€      

-€             42.273€        9.211€         2.223€        53.707€      

-€             35.145€        9.279€         1.047€        45.471€      

118.882€    -€               -€             -€            118.882€    

141.257€   129.770€    56.268€      26.981€   354.277€      

27.936€      7.640€          13.000€      557€            49.133€      

-€             12.893€        11.000€      -€            23.893€      

19.709€      -€               3.101€         2.047€        24.858€      

-€             22.408€        -€             709€            23.117€      

18.705€      86.257€        25.752€      20.204€      150.918€    

65.512€      -€               1€                -€            65.513€      

131.862€   129.197€    52.854€      23.518€   337.431€      

9.395€       573€            3.413€         3.464€     16.846€         

-9.395€       6.188€          2.617€         589€            PM

-€             -€               4.750€         500€            5.250€         

-9.395€      6.188€         7.367€         1.089€     5.250€           

-€             -€               8.000€         -€            8.000€         

-€             -€               -€             2.000€        2.000€         

-€           -€             8.000€         2.000€     10.000€         

-€           6.761€         2.781€         2.553€     12.096€         

Totaal

Nieuwe Situatie, scenario 4

Sportpark'21 SCW TVR Blauwe Beugel

ALV_Resultaten_clubs_na_overheveling_SP'21-scenario01vs04_zonder groei_10jr_v03_aanpassing tennis.xlsx



Stappenplan
Wat zijn de volgende stappen:

❑ Akkoord ALV

❑ Plan definitief  maken

❑ Vergunning aanvragen

❑ Financiële bijdragen extra sponsors vastleggen

❑ Werkgroepen maken voor de verschillende onderdelen
(leden worden voor verdere invulling betrokken bij de plannen en realisatie)
- Bestaande werkgroepen (onderhoud, kantine etc)

- Nieuwe werkgroepen (onderdelen accommodatie, padelbanen, combibaan)

 Alle vakjes groen    start aanbesteding en bouw
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Waarom ons hart hier harder van klopt:
- Verenigingen hebben behoefte aan:

- Huisvesting
- Vrijwilligers
- Saamhorigheid
- Gezond ledenbestand

- Er ligt een haalbaar plan dat binnen twee jaar te realiseren is
- De kans is nu, er is 2 miljoen voor ons dorp beschikbaar dat moeten we gebruiken!
- Zonder investering zowel financieel als in mensen betekent het uiteindelijk dat de 

sportverenigingen in Rijsenhout verdwijnen
- De verenigingen voelen zich maatschappelijk verbonden aan Rijsenhout en willen hieraan 

bijdragen
- Aanleg van padelbanen (sterk opkomende sport) 
- Combibaan (bij minimale vorst al de mogelijkheid om te schaatsen op natuurijs)

15-2-2021 Plan Sportpark Rijsenhout 16



Uitleg digitale ALV & stemmen
 U ontvangt dit plan wat ter stemming wordt ingebracht in de ALV 

 U heeft tot uiterlijk 72 uur voor aanvang van de ALV de mogelijkheid vragen in te dienen naar 
aanleiding van de eerder gecommuniceerde onderwerpen voor de ALV 

 Deze vragen worden tijdens de geplande ALV beantwoord.

 Het plan zal tijdens de ALV nogmaals gepresenteerd worden.

 Na de presentatie en het beantwoorden van de vragen kunt u stemmen.

Dit gaat door in de chat uw naam te typen en aan te geven of u VOOR of TEGEN bent.

 De uitslag wordt tijdens de ALV bekend gemaakt.

Het online stemmen vindt plaats volgens de richtlijnen van NOC-NSF naar aanleiding van de tijdelijke 
corona-spoedwet. Stemmen over dit plan kan niet worden doorgeschoven naar de volgende ALV gezien 
de eisen die SLS stelt aan het uitkeren van de toegezegde gelden.
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De vraag

Stemt u in met “plan Sportpark Rijsenhout”?

Geef via de chat uw stem door:

Voornaam, achternaam, voor of tegen
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Doet u mee?
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