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Inleiding  
 
In de afgelopen tijd zijn diverse gesprekken gevoerd met Stichting Sport & Cultuur Gaanderen en de 
gemeente Doetinchem in het kader van de vraagstelling omtrent de toekomst van Sport- en cultureel 
centrum De Pol in Gaanderen.  
 
Hoewel gemeenten een taak hebben tot het in stand houden van voorzieningen en het bevorderen 
van de gezondheid van de bevolking, vormt de bedrijfsvoering van sportaccommodaties een steeds 
zwaardere last. Het sluitend krijgen van de begrotingen is een knelpunt. Van oudsher zijn gemeenten 
gewend op non-profit basis te werken, maar hebben de intentie meer bedrijfsmatig en marktconform te 
(moeten) gaan opereren. Ook voor Sport- en cultureel centrum De Pol is het de intentie van de 
gemeente Doetinchem om de vorm van beheer te gaan veranderen. Hoewel de stichting ervan 
overtuigd is dat veranderingen noodzakelijk zijn, heeft zij haar zorg uitgesproken over de invulling en 
het doorvoeren van wijzigingen in het beheer van de sportaccommodaties en in het bijzonder in 
Sporthal De Pol in Gaanderen. Om die reden heeft de stichting aangegeven de exploitatie over te 
willen nemen van de gemeente Doetinchem. Het kan zich hierbij niet beperken tot alleen sporthal  
De Pol, maar heeft ook betrekking op de andere Gaanderense accommodaties. O.a. Buurtplein BV en 
Tovertuin(kinderdagopvang Humanitas).  
 
Doelstelling hierbij is: 

 om een gezonde bedrijfsvoering te kunnen realiseren (dus van non-profit cultuur naar profit 
  bedrijfsvoering),  

 het handhaven van de huidige kwaliteit van de bedrijfsvoering,  

 het in stand houden van gezondheidsbevorderende voorzieningen in deze tijd van 
bewegingsarmoede en overgewichtsproblematiek.  

 
In dit document wordt de huidige situatie beschreven alsmede de opzet van het toekomstige 
dorpsmodel Gaanderen en een nieuw op te richten stichting vanuit Stichting Sport & Cultuur 
Gaanderen. 
 
Huidige Situatie: 
Stichting Sport & Cultuur Gaanderen. 
 
Wie zijn wij? 
“Stichting Sport & Cultuur Gaanderen” is in 1967 opgericht met als doel: het bevorderen van, het 
stichten en/of exploiteren van één of meer gebouwen en/of andere accommodaties voor de sport, 
cultuur, alsmede voor sociaal jeugd- en jongerenwerk. In 1974 was het dan zo ver.  
Het Sport- en cultureel centrum stond er. 
 
Wat doen wij nu? 
Het bijeenbrengen van een permanent kapitaalfonds en het behartigen van de sportieve- en culturele 
belangen in het dorp Gaanderen. 
 
Hoe doen wij dat? 
Wij verhuren de kantine in sport- en cultureel centrum “De Pol”, waarbij de exploitatie op dit moment in 
handen is van ’t Pömpke Verhuur- en Evenementenservice. Met de revenuen van het kapitaalfonds 
zullen sport, cultuur en jeugd-/jongerenwerk in Gaanderen worden bevorderd door middel van 
financiële bijdragen in een investering met een structureel karakter. De achterliggende doelstelling is 
dat deze bijdragen tot doel hebben de verenigingen/personen op een hoger plan te brengen, waarbij 
de promotie van Gaanderen voorop staat. (Bijvoorbeeld aanschaf van instrumenten/attributen, 
investeringen in de vorm van training/opleiding). 
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Wie kunnen subsidie aanvragen? 

 Besturen van verenigingen die statutair gevestigd zijn in Gaanderen. 

 Personen uit Gaanderen die vanuit hun sport/hobby op landelijk niveau actief zijn. 

 Besturen van verenigingen die kunnen aantonen dat zij zelf niet voldoende middelen hebben om 
zelfstandig in het gevraagde te voorzien. (Bijvoorbeeld door het overleggen van een sluitende 
begroting). 

 Besturen van verenigingen die kunnen aantonen dat zij tevergeefs ook al ergens anders 
(bijvoorbeeld bij een andere stichting/fonds/gemeente) een beroep hebben gedaan op een 
financiële bijdrage. 

 
“Sport en Cultuur” 2015/2016 
Wie komen niet in aanmerking en wat voor zaken komen niet in aanmerking voor een bijdrage? 

 Verenigingen met een winstoogmerk of een commercieel karakter kunnen geen beroep doen op 
de stichting. 

 Verenigingen die de laatste twee jaar een aanvraag gehonoreerd hebben gekregen moeten 
helaas weer twee jaar wachten. 

 Feesten, jubilea etc. komen niet in aanmerking. 

 Dekking van exploitatietekorten wordt niet gefinancierd door de stichting. 
 
Toekenning bijdragen 

 De hoogte van de bijdrage wordt bepaald door het algemeen bestuur van de “Stichting Sport & 
Cultuur” en is mede afhankelijk van het aantal aanvragen in dat jaar. 

 Afhankelijk van de hoogte van het bedrag bestaat de mogelijkheid dat er aanvullende informatie 
aangedragen dient te worden door de aanvrager. 

 
Wie zitten er in het bestuur van de stichting? 
Dagelijks bestuur: 
Voorzitter    : Bennie Ernst 
Secretaris    : Alfred Liebrand 
Penningmeester    : Alex Sessink 
 
Algemeen bestuur: 
Namens de O.F.G.   : Frank Bongers en Ben Starink 
Namens de gemeenteraad  : Marieke Salemink-van de Burg en Nol Verhoeven 
Namens de sportverenigingen  : Wim Giesen en Jos Derksen 
Namens de culturele verenigingen : Gerard Vollenberg en Maarten Veldkamp 
Namens het jeugd- en jongerenwerk : Coen Stevens 
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Samenvatting toekomstige exploitatie. 
Onderzocht is wat de mogelijkheden zijn voor een toekomstige exploitatie van Sport- en cultureel 
centrum De Pol in Gaanderen. En een visie neergelegd om de samenwerking en de krachten te 
bundelen van alle organisaties en verenigingen rondom de Pol en in Gaanderen. 
 
Geconcludeerd kan worden dat voor een gezonde exploitatie een grootschalige opzet noodzakelijk is, 
waarbij de Sporthal/gymzaal/cultureel centrum onderdeel uitmaakt van het totaal. Dit betekent 
automatisch dat er een samenwerkingsverband moet komen tussen de verschillende gebruikers van 
het complex, waarbij de verantwoording voor exploitatie ligt bij de nieuw op te richten beheerstichting 
Sport & Cultuur.  
 
In de komende jaren zal als gevolg van de demografische ontwikkeling het inwoneraantal afnemen in 
Gaanderen en zal de structuur zich wijzigen (meer ouderen). Indien exploitatie op de huidige wijze 
wordt voortgezet zal het jaarlijkse exploitatietekort groeien. Door zich te richten op beheersing van de 
kosten zullen de exploitatiekosten niet hoeven te groeien.  
 
In eerste instantie is een jaarlijkse exploitatiebijdrage van € 75.440,-- van de gemeente Doetinchem 
nodig om sport- en cultureel centrum De Pol in stand te houden. Na een overgangsjaar, waar het nog 
bijgesteld kan worden zal het overgaan in een budgetcontract voor 4 jaar. Dit is exclusief de steun die 
reeds gegeven wordt aan de overige gebruikers (o.a. kinderopvang, huisartsenpraktijk De Pelgrim, 
Buurtplein BV.) Mogelijk ontstaat hier meer duidelijkheid op het moment wanneer de huurharmonisatie 
wordt doorgevoerd. 
 
Daartoe zullen alle lopende huurcontracten van gebruikers dienen te worden geïnventariseerd en of 
daarin voorkomende afspraken door de stichting kunnen worden verwezenlijkt.  
 
In de nieuwe stichting zullen alle betrokken verenigingen en organisaties worden vertegenwoordigd 
om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren.  
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Visie voor nu en in de Toekomst. 
 
Beheer 
Het primaire doel van de stichting is het exploiteren van de sporthal en omliggende gebouwen en 
terreinen (multifunctionele accommodatie De Pol) door: 
 

a) Het beheren, in stand houden, onderhouden en beheren van gebouwen en terreinen.  

Hier betreft het zowel eigenaar beheer, exploitatiebeheer als facilitair beheer; 

b) Het werven, selecteren en contracteren van medewerkers in vaste dienst en tevens 

medewerkers op vrijwillige basis, voeren van een gedegen personeelsbeleid. 

c) Het werven van financiële middelen, en financieel beheer; 

d) Het onderhouden van contacten met o.a. de gemeente en andere instanties.  

e) Overige zaken, die voor het primaire doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn. 

 
Programma-aanbod  
Het secundaire doel van de stichting is het tot stand brengen van een aantrekkelijk activiteitenaanbod 
in de sporthal en omliggende gebouwen en terreinen voor alle inwoners van het dorp Gaanderen, in 
samenwerking met alle betrokken maatschappelijke organisaties, instellingen en verenigingen door: 
 

a) Het initiëren en stimuleren van samenwerking tussen participanten en gebruikers; 

b) Het verzorgen van een aantrekkelijke voorziening/accommodatie met faciliteiten voor 

participanten en gebruikers tegen een verantwoorde prijs-kwaliteitverhouding; 

c) Het uitvoeren van het programmabeheer. 

 

Fasering: 
Gezien de maatschappelijke instellingen die aanwezig zijn in de omgeving van de multifunctionele 
accommodatie De Pol (MFA De Pol) ligt het voor de hand om een zekere opbouw te hanteren in de 
samenwerking en daarmee tevens in het programma-aanbod. 
 
1) Stichting Sport & Cultuur kent haar oorsprong in een samenbindende kracht voor verenigingen 

die actief zijn in de sport en cultuur. Het lijkt logisch om bij het ontwikkelen van een inspirerende 

activiteitenaanbod te beginnen bij de verenigingen die op dit moment gebruik maken van MFA De 

Pol. 

2) Er zijn ook verenigingen die op dit moment niet of nauwelijks gebruik maken van MFA De Pol.  

Hen meer betrekken bij de mogelijkheden die MFA de Pol biedt, en ontwikkelingen die daar 

spelen is een volgende stap. 

3) Ver gevorderd is in Gaanderen de ontwikkeling om te komen tot een nieuwe 

onderwijsaccommodatie. Samenwerking met de beide schoolbesturen en schoolorganisaties is 

een volgende stap. 

4) Vanwege de doorgaande lijn in de ontwikkeling van (jonge) kinderen wordt samenwerking 

gezocht met peuterspeelzaal Markant (gevestigd in OBS Wis en Wierig), kinderopvang 

Humanitas en via hen met Boekenpret en de gezamenlijke Bibliotheken en Buurtplein BV 

5) Veel activiteiten voor tiener/Jongeren, volwassenen en senioren vinden hun oorsprong in het 

Welzijnswerk. Deze activiteiten positioneren en doorontwikkelen in het programma-aanbod is een 

volgende stap. 
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Tijdpad en prioritering 
 

Wanneer Focus op beheer Focus op programma-
aanbod 

Tweede helft 2015 Oprichten beheerstichting MFA De Pol 
Informeren huidige gebruikers en 
verenigingen 
Werving medewerkers  

 

Tweede helft 2015 Informeren huidige gebruikers en 
verenigingen 
Selectie medewerkers 

 

Eerste helft 2016 Start uitvoering Beheerstichting Informeren huidige gebruikers 
en verenigingen over 
programmabeheer 

Tweede helft 2016  Uitbouw richting Voor- en 
Vroegschoolse Educatie 
(peuterspeelzaalwerk, 
kinderopvang)  

Eerste helft 2017  Uitbouw richting volwassenen 
en senioren. 

 Permanente evaluatie Permanente evaluatie 

 
Op dit moment wordt het kunstgrasveld voor VVG aangelegd. In de eerste helft van 2016 start de 
nieuwbouw voor VVG en het basisonderwijs. 
In 2016 zal in gezamenlijk overleg met alle partijen bekeken worden in hoeverre er beheerstaken en 
onderhoud van de buitenaccommodaties zullen worden overgenomen 
 
Hieronder volgt een korte toelichting op de verschillende vormen van beheer. 
 
Programma beheer 
Het programmabeheer heeft betrekking op de activiteiten die (gezamenlijk) aangeboden 
worden en de informatie die verstrekt moet worden om de doelstelling (namelijk een 
aantrekkelijk activiteitenaanbod voor alle inwoners van Gaanderen) te verwezenlijken.  
Het betreft de inhoudelijke samenwerking tussen de participanten, in de vorm van een 
(gezamenlijk) activiteiten-, producten- en/of dienstenaanbod en/of een gemeenschappelijke doelgroep 
waar één of meerdere participanten zich op richten. 
 
Exploitatie beheer 
Exploitatiebeheer betreft de exploitatie van horeca en ruimten. Het gaat over de 
verantwoordelijkheid voor het dragen van kosten, het genereren van inkomsten en het 
dragen van risico. 
 
Facilitair beheer 
Facilitair beheer heeft betrekking op alle ondersteunende taken die uitgevoerd moeten 
worden om de samenwerking en de activiteiten optimaal te ondersteunen. Hierbij kan 
gedacht worden aan: ontvangst van bezoekers, schoonmaken, ruimteplanning, 
postbezorging, klein onderhoud en ICT-voorzieningen. 
 
Eigenaar beheer 
Bij eigenaar beheer gaat het om de verantwoordelijkheden die gepaard gaan met de rol als 
eigenaar van een accommodatie, zoals het groot onderhoud, verzekeringen en 
belastingen. Voor alle accommodaties geldt dat het eigenaar beheer een verantwoordelijkheid is van 
de gemeente Doetinchem. 
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Beheerstichting 
Voor het beheer van MFA De Pol en de formule die beoogd wordt, wordt een beheerstichting 
opgericht. Deze stichting wordt verantwoordelijk voor MFA de Pol. De stichting heeft als doel het 
concept te borgen en samenwerking tussen participanten onderling en mogelijk met partijen buiten 
MFA de Pol te bewerkstelligen. De beheerstichting neemt nadrukkelijk niet de inhoudelijke 
programmering van participanten zelf over maar zorgt dat overlap voorkomen wordt en 
kansen voor samenwerking optimaal benut worden. De beheerstichting zorgt daarnaast voor het 
facilitair beheer en de exploitatie van ruimtes van De Pol en ruimtes die multifunctioneel worden 
gebruikt. Daarnaast streven participanten er naar beheertaken voor eigen ruimtes, waar mogelijk, ook 
onder te brengen bij de beheerorganisatie. Dit vanwege uniformiteit in uitstraling, eenduidigheid 
in verantwoordelijkheden en schaalvergroting. Gevolg daarvan is eveneens dat 
participanten zoveel mogelijk gefaciliteerd worden waardoor zij zich kunnen richten op het 
inhoudelijke aanbod.  
 
De doelstelling van de beheersstichting De Pol 
De nieuwe stichting heeft als doel het exploiteren van de sporthal en omliggende gebouwen en 
terreinen, het faciliteren en mogelijk maken van sport en de vrijetijdsbesteding van jeugdigen en 
volwassenen/ouderen voor het dorp Gaanderen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks 
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
a. het beheren, in stand houden en exploiteren van gebouw en terrein, noodzakelijk voor het  
  omschreven doel 
b.  het aanstellen van functionarissen (beheerders, administratief medewerker) 
c.  het werven van de benodigde geldmiddelen 
d.  het onderhouden van contacten met overheids- en/of particuliere instellingen, 
  voor zover deze contacten voor het belang van de stichting gewenst zijn 
e.  alle andere wettige middelen, welke voor het doel van de stichting bevorderlijk 
  kunnen zijn 
 
 
Missie 
De beheerstichting - als zijnde een onafhankelijke, professionele, klantgerichte en toegankelijke 
organisatie - beheert en exploiteert zowel MFA de Pol op een zo efficiënt en effectief mogelijke wijze 
en draagt zorg voor een zo optimaal mogelijk en integraal aanbod van activiteiten op het gebied van 
onderwijs, opvang, sport, welzijn en zorg dat aansluit bij de (continu veranderende) behoeften van 
inwoners van Gaanderen. De functies binnen MFA de Pol werken samen, versterken elkaar en 
breiden deze samenwerking waar mogelijk uit naar buiten MFA de Pol. Deze samenwerking wordt 
bijvoorbeeld vormgegeven door middel van het aanbieden van gezamenlijke activiteiten. 
 
Dienstenaanbod stichting 
Naar aanleiding van bovenstaande kan gesteld worden dat de beheerstichting 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van de volgende taken: 

 Bundeling van de huidige programmering van het aanbod sport, cultuur, 
 welzijn en ontmoeting waardoor een totaalbeeld ontstaat aan de hand waarvan een 
  nieuwe programmering wordt opgesteld. Hierbij geldt dat het ‘in elkaar groeien’ de 
  herkenbaarheid van de huidige doelgroepen niet mag schaden. 

 Inventariseren huidige aanbod (wat, waar, wanneer, hoe). 

 Opstellen jaarlijks activiteitenprogramma met het totale activiteitenaanbod voor 
  educatie, sport, cultuur, welzijn en ontmoeting en – in samenwerking met partners - 
 
Presenteren daarvan o.a.: 

 Exploitatie horecavoorzieningen 

 Opstellen transparant administratiemodel. 

 Indelen van de ruimten, reserveringen van ruimten, registratie van het gebruik; 

 Zorg dragen voor de financiële afhandeling (facturatie). 

 Afstemming tussen de gemeente, participanten, gebruikers en eventueel burgers om 
  de wensen en behoeften van alle belanghebbenden te inventariseren: 
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 Initiëren van/deelnemen aan het structureel overleg met de gemeente (bestuurlijk 
  en ambtelijk); 

 Voorzitten van het structureel overleg met participanten en gebruikers; 

 Opstellen van gespreksverslagen. 

 Coördinatie en uitvoering van beheer en exploitatie van MFA de Pol 

 Coördinatie van beheertaken en verrekening van de kosten; 

 Zorg dragen voor de uitvoering van de beheertaken en de kwaliteit ervan en het 
  afsluiten en beheren van eventuele overeenkomsten met externe dienstverleners. 

 Ondersteunen van verenigingen/instellingen bij de activiteiten: 

 Bieden van organisatorische ondersteuning; 

 Kennis inbrengen en geven van advies; 

 Ontwikkelen initiatieven rondom programma-aanbod. 

 Inzicht geven van verantwoording aan gemeente Doetinchem over gevoerd beleid, 
  programmering en financieel resultaat middels het uitbrengen van een jaarverslag 
  voorzien van een financiële verantwoording en een goedkeuring door een accountant. 
 
 
Verantwoordelijkheidsverdeling 
Er zijn een aantal niveaus van beheer te onderscheiden binnen de beheerstichting van 
MFA de Pol. Onderstaand figuur illustreert deze verschillende niveaus van beheer. 
Figuur – Niveaus van beheer 
 

 
 
De Gemeente Doetinchem: 

 bekostigt/subsidieert de sport- en welzijnsfuncties/activiteiten (van de gebruikers); 

 is verantwoordelijk voor de onderwijs-, sport-, en welzijnshuisvesting; 

 treedt op als eigenaar en, de beheerstichting beheert de contracten en is eerste aanspreekpunt 
voor de gebruiker/participanten.  
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Informatie m.b.t. Sport en cultureel centrum De Pol  
 
Algemeen 
 
Uitgangspunt is dat de volgende accommodaties onderdeel gaan uitmaken van de door Stichting 
Sport & Cultuur Gaanderen uit te voeren exploitatie: Sport- en Cultureel Centrum De Pol. Sport- en 
cultureel centrum De Pol is naast sportfaciliteiten ook geschikt voor culturele activiteiten, 
vergaderingen, cursussen, evenementen en andere bijeenkomsten. Het centrum beschikt over een 
sporthal (44 meter lengte en 22 meter breedte) en is door gebruik te maken van een scheidingswand 
in 2 gelijke delen te verdelen.  
 
De sporthal  
Geschikt voor de onderstaande sporten, o.a.: 

 Badminton  (7 velden)  

 Basketbal  (2 velden)  

 Handbal  (1 veld)  

 Zaalhockey  (1 veld)  

 Zaalkorfbal  (1 veld)  

 Zaalvoetbal  (1 veld)  

 Volleybal   (4 velden)  

 Dutchtennis  (7 velden)  
 
De culturele zaal 1 
Geschikt voor groepen tot en met 120 personen 
 
De vergaderzaal  
Geschikt voor groepen tot en met 15 personen. 
 
Het Sportcafé. 
In het centrum bevindt zich ook een sportcafé. 
 
Accommodaties. 
De volgende accommodaties gaan ook onderdeel uit maken van de nieuwe op te richten stichting: 
 
Gymzaal De Pol  
 
Culturele zaal 2 
Biljartruimte 
Vergaderruimte 
Wijkbedrijf  
 
Buurtplein BV 
 
Kinder- en peuter opvang 
 
Sportcomplex VVG 25 (tweede fase) 
Als uitgangspunt is gekozen om onderhoud van de velden van VVG’25 vooralsnog buiten de 
exploitatie te houden. Op termijn zal ook het onderhoud van de velden van VVG’25 toe moeten 
treden, echter dit zal in later stadium zijn.  
 
Kringgroep Slingeland 
 
Beachveld en bijbehorende terrein/trapveld  
Het beachveld alsmede het omliggende terrein wordt m.b.t. onderhoud meegenomen in het overige 
onderhoudsplan. Uitgangspunt is dat deze velden voorlopig buiten beschouwing gelaten worden, dit 
omdat een eventuele nieuwbouw gesitueerd kan worden op dit terrein. De gemeente heeft niet de 
verplichting deze velden in stand te houden. Op dit moment zijn er plannen voor een nieuw 
schoolgebouw bij de sporthal echter bij de uitwerking van de exploitatiebegroting is hiermee geen 
rekening gehouden.  
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Demografie 
 
Gaanderen nu en toekomst 
 
Gaanderen is nu een dorp met circa 5.600 inwoners, als volgt verdeeld over de diverse 
leeftijdsgroepen: (cijfers GBA per 01-01-2015) 
 
Leeftijdscategorie. Aantal inwoners 
 
0-9 jaar                                      545 
 
10-19 jaar                                  692 
 
20-29 jaar                                  524 
 
30-39 jaar                                  531 
 
40-49 jaar                                  801 
 
50-59 jaar                                  901 
 
60-69 jaar                                  758 
 
70-79 jaar                                  429 
 
80-89 jaar                                  254 
 
90 jaar en ouder                          35 
 
TOTAAL:                                5.549 
 
 
Het aantal inwoners is de afgelopen twee jaar met 34 afgenomen. (T.o.v. cijfers per 08-05-2013). 
Op basis van deze leeftijdsopbouw is op langere termijn enige vergrijzing te voorzien. 
De leeftijdscategorie van 60 tot 90 jaar en ouder laat de laatste twee jaren een afname zien van 8 
personen. Mede door de woningbouw in de jaren ’90 zijn de jongste leeftijdscategorieën sterk 
vertegenwoordigd. De leeftijdscategorie van 10 tot 30 jaar laat de laatste twee jaren b.v. een toename 
zien van 53 personen. De concrete gevolgen van de bevolkingskrimp en vergrijzing voor ons dorp zijn 
nog moeilijk in te schatten. De prognoses lopen op dat punt uiteen, maar met name voor de 
basisscholen en de voorzieningen voor ouderen zijn deze gevolgen fors. 
De leeftijdscategorie van 0 tot 10 jaar laat de laatste twee jaren een afname zien van 29 kinderen. 
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Gebruikers Sporthal en gymzaal  
 
Het Sport- en cultureel centrum De Pol kent momenteel de volgende 
gebruikers: 
 
Gebruikers sportverenigingen: 

 Handbal vereniging  

 Volleybal vereniging  

 Badminton club  

 Gymnastiekvereniging  

 Zaalvoetbal vereniging 
 
Overige gebruikers o.a.: 

 SBOG 

 Gaanderens mannenkoor 

 MPG 

 Janboel 

 E.H.B.O. 

 Biljartvereniging 

 Welfarewerk 

 Meer bewegen voor ouderen 

 Sjoelen 

 MPG koor 

 Muziekschool 

 Höhnerboys 
 
Diverse scholen zowel basis als voortgezet onderwijs 
Om een rendabele exploitatie te realiseren moet er een afgewogen verdeling zijn tussen de bezetting 
in de avonduren (sportverenigingen) en de bezetting in de daguren (scholen).  
In een optimale situatie dient de bezetting in de avonduren (17.00hr – 23.00hr) op minimaal 60% te 
liggen.  
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Exploitatie, risico’s en meerjarenvisie 
 
Exploitatiebegroting  
 
In bijlage 2 is de exploitatiebegroting Sport- en Cultureel centrum De Pol bijgevoegd. 
Basis hiervoor zijn de feitelijke opbrengsten over 2014 en de begroting 2015 van de Gemeente 
Doetinchem. Voor 2016 betekend dit een exploitatietekort, volgens de door de gemeente Doetinchem 
gehanteerde systematiek, van - € 75.440,--. 
 
Daarbij dienen een aantal risico’s te worden vermeldt. 
 
Uitgangspunt bij de exploitatiebegroting zijn de posten uit de begroting van de gemeente die voor 
Sport- en Cultureel centrum De Pol zijn opgenomen, vermeerderd met 20% overheadkosten. Bij de 
opstelling van de exploitatiebegroting is geconstateerd dat een aantal bedrijfskosten hierbij ontbreken. 
Deze zijn in de exploitatiebegroting wel opgevoerd bij de loonkosten (inhuur), de kantoorkosten en de 
algemene kosten.     
 
 
Risico’s: 
 
Kinder- en peuteropvang staan in Gaanderen onder druk. Onduidelijk is of deze huuropbrengsten in 
de komende jaren gerealiseerd worden. 
De eventueel vrijkomende gebouwen kunnen nadrukkelijk een andere invulling krijgen. Voorbeelden 
kunnen zijn: een Ouderenontmoetingspunt, Dagopvang voor ouderen, fitness/ welness, maar ook 
bedrijfsruimtes voor een buurtcoöperatie, bedrijfsruimtes voor fysiotherapie, logopedie, behoren tot de 
mogelijkheden. Daarbij is altijd het doel de centrumfunctie van De Pol te behouden en waar mogelijk 
te versterken 
 
Ook voor het onderwijs is het reëel om uit te gaan van een lager gebruik en daarmee minder 
huurinkomsten.  
Voor Kinder- en peuteropvang en het Onderwijs, willen wij nadrukkelijk onze verantwoording nemen, 
maar gaan we er van uit dat de gemeente evenredig haar verantwoordelijkheid neemt. 
 
Er is geen rekening gehouden met evt. extra opbrengsten / kosten. Daarbij moet gedacht worden aan 
o.a. de opbrengsten van de culturele zaal en de Kringgroep Slingeland. Daarnaast wordt door de 
gemeente Doetinchem de te hanteren tariefstructuur voorgeschreven i.v.m. het gelijkheidsbeginsel 
binnen de gemeente. Consequentie hiervan is dat de te hanteren tarieven niet marktconform hoeven 
te zijn. Om die reden zal dan ook vanuit de gemeente een bijdrage moeten komen teneinde de 
(mogelijk) negatieve gevolgen op te vangen.  
 
Ten slotte, er zal op een realistische manier moeten worden ingespeeld op de demografische 
ontwikkeling, maar daarbij moet al te zeer doemdenken worden vermeden. We moeten in het belang 
van de leefbaarheid van Gaanderen voorkomen, dat de krimpmaatregelen de krimp versterken 
 
  
Meerjarenvisie kostenbezuinigingen: 
 
2016: opstart 
2017: opstart 
2018: - €10.000 structureel op loonkosten beheerder 
2019: - €  5 000 structureel op administratieve kosten 
2020: - €10.000 structureel op loonkosten afhankelijk van de inhuur van beheerder vanuit de    
gemeente. 
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Duurzame Exploitatie 
 
Door het samenvoegen van het beheer van gebouwen en terreinen kunnen investeringen in 
duurzaamheid gerealiseerd worden, welke uiteindelijk de totale exploitatie van alle onderliggende 
organisaties en verenigingen beïnvloeden. Bij het uitbesteden van de werkzaamheden zal rekening 
gehouden worden met het sociaal beleid. De achterhoek wil in 2030 klimaatneutraal zijn, door gebruik 
te maken van duurzame energie. Gezamenlijk is men in staat hieraan een bijdrage te leveren. Niet 
alleen klimaatneutraal, maar hierdoor ook een voordeliger exploitatie, wat direct ten gunste komt van 
de instellingen en verenigingen in Gaanderen. Het huidige exploitatietekort wordt op die manier 
teruggebracht zodat de accommodatie kostenneutraal, klimaatneutraal en gezondheid combineert.  
 
 
 
 
 

GROEN, GEZOND, GAANDEREN 
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Advies 
 
1.  Inkomstenstructuur moet duidelijk zijn en aansluiten bij gebruikte posten gemeente  
  Doetinchem. Betekent opsplitsen naar tariefgroep zoals die gebruikt worden door de  
  gemeente Doetinchem (vereniging uit gemeente, particulier, basis onderwijs,  
  voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en vereniging buiten gemeente).  
  Tevens vaste posten benoemen voor overige inkomsten (pacht, sponsoring etc.). 
 
2.  Kostenstructuur en verantwoordelijkheden moeten duidelijk zijn. Betekent dat het gehele pand 

geëxploiteerd moet worden door de Stichting. De exploitatie kosten worden doorbelast naar de 
gebruikers van het pand (huren om niet dus niet mogelijk, evt. oplossen door gebruiker subsidie 
vanuit de gemeente te verstrekken).  

 
3.  Structuur moet duidelijk zijn. Eigenaar van pand is gemeente, maar gebruiker (en  
  exploitatie verantwoordelijk) is stichting. Betekent dat door te huren en doorbelasten  
  een betere exploitatie verkregen kan worden. Toevoegen van commerciële  
  activiteiten mogelijk (fitness) om daardoor de overige (non-profit) gebruikers te  
  ontlasten.  
 
4.  Voor de exploitatie indien mogelijk gebruik maken van sociale partners (Wedeo etc.),  
  echter hierbij de doelstelling niet uit het oog verliezen dat exploitatie rendabel dient te zijn.  
 
5.  Energie kosten en beheerskosten doorbelasten. De stichting hoeft er geen geld aan  
  over te houden, maar doorbelasten o.b.v. gebruik (tussenmeters plaatsen) 
 
6.  Projectgroepen benoemen voor onderdelen bij voorkeur vanuit gebruikers. Waarom  
  niet vanuit verenigingen b.v. 1x per maand werkzaamheden in groenvoorziening doen.  
  Hiervoor bijdrage betalen aan vereniging (normaliter had men gemeente/dienstverlener moeten  
  betalen). Voordeel is dat de stichting de kosten laag kan houden en dat de uitgaven binnen het  
  verenigingsleven van Gaanderen blijven  
 
7.  Aandacht schenken aan duurzame energie. Stimulering vanuit gemeente en  
  provincie mogelijk m.b.t. subsidies omdat men norm in 2030 moet halen. Door de  
  combinatie van activiteiten kan men hierop besparingen halen. Te denken is aan  
  aardwarmte, zonenergie, windenergie en gebruik regenwater.  
 
8.  Gemeente stelt tarieven gebruik sporthal vast. Betekent dat er afspraken moeten  
  komen dat deze tarieven ook gelijk zijn voor alle (gelijkwaardige) ruimten binnen de  
  gemeente. Bijvoorbeeld voorkomen dat een niet zelfstandig geëxploiteerde sporthal  
  bevoordeeld wordt t.o.v. zelfstandig opererende sporthallen.  
 
9.  Er zal steeds meer vergrijzing optreden. Betekent dat vanuit de stichting hierop actief  

moet worden ingespeeld. Zowel in de richting van voorzieningen (bloedprikpost) als in 
activiteiten. Vanuit de scholen zal er een afname aan activiteiten zijn, deze tijd overdag kan 

benut worden door activiteiten voor ouderen (bewegen voor ouderen, koersbal etc.).  
 

10. Na de overgangsjaren evalueren met gemeente en gemaakte afspraken m.b.t. financiën en 
beleid herijken. 
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Bronvermelding  
 
Voor dit rapport is gebruik gemaakt van gegevens welke verstrekt zijn door:  

 Provincie Gelderland  

 Gemeente Doetinchem  

 CPB  

 Stichting Sport & Cultuur Gaanderen  
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Bijlage 1 – Functieprofielen 
Functiebenaming 
Beheerder (2 fte) 
Hoofdbestanddelen 
De werkzaamheden van de beheerder zijn te verdelen in 3 gelijkwaardige kerntaken  
1. Beheer  
2. Onderhoud 
3. Schoonmaak 
 
1.Beheer: 

 ziet toe op een ordelijke gang van zaken binnen de accommodaties; 

 bewaakt de kwaliteit van de accommodaties en de daarin aanwezige inventaris; 
 
2. Onderhoud: 

 verricht kleine dagelijks voorkomende installatie- en reparatiewerkzaamheden; 

 verricht preventieve aanpassingen en reparatiewerkzaamheden.  
 
3. Schoonmaak 

 verricht het regulier schoonmaken van alle ruimten inclusief bijkomende werkzaamheden.  
 
Functieprofiel 

 dienstverlenende instelling/houding 

 representatief en servicegericht 
 
Functiebenaming 
Administratief medewerker  
Hoofdbestanddelen 
1. Registratie en administratie 
2. Informatieverstrekking 
3. Toezicht 
 
Uitwerking hoofdbestanddelen 
1. Registratie en administratie: 

 registreert verzoeken tot reserveringen; 

 ziet toe op transparantie van de reserveringsprocedure. 
 
2. Informatieverstrekking: 

 informeert over de wijze van registratie; 

 stelt overzichten samen van reserveringen en het gesignaleerde behoeftepatroon 
  en rapporteert periodiek aan de coördinator; 

 bewaakt de voortgang/status van alle reserveringen; 

 verstrekt informatie aan verenigingen en/of individuele leden en externe 
 partners; 

 signaleert mankementen c.q. stagnaties in het reserveringsproces/de 
  dienstverlening. 
 
3. Toezicht: 

 ziet toe op afwijkingen van vooraf overeengekomen afspraken; 

 verricht activiteiten ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. 
Niveaubepalende elementen 

 beheersmatige en administratieve taken 

 zelfstandig handelen binnen de kaders 
Functieprofiel 

 dienstverlenende instelling/houding 

 systematisch kunnen werken 

 goede communicatieve vaardigheden 

 zelfstandig kunnen werken 

 MBO werk- en denkniveau 

 beheersing Nederlandse taal, in woord en geschrift  
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 Bijlage 2 – Exploitatieoverzicht 
 
 

Begroting Sport- en Cultureelcentrum De Pol Gaanderen.

2016 2017 2018 2019 2020

Inkomsten:

Huur/pacht 153.135    153.135    153.135    153.135    153.135    

Subsidie gemeente 75.440      75.440      65.440      60.440      50.440      

Toerek. kp. Sportcomplex Onderwijs 19.660      19.660      19.660      19.660      19.660      

Verhaal nutskosten 6.433        6.433        6.433        6.433        6.433        

Overige verrekeningen 23.050      23.050      23.050      23.050      23.050      

Totaal inkomsten 277.718    277.718    267.718    262.718    252.718    

Uitgaven:

Personeelskosten 109.140    109.140    99.140      94.140      84.140      

Huisvestingskosten 94.350      94.350      94.350      94.350      94.350      

Kosten inventaris en materialen 39.378      39.378      39.378      39.378      39.378      

Kantoorkosten 17.150      17.150      17.150      17.150      17.150      

Algemene kosten 17.700      17.700      17.700      17.700      17.700      

Totaal uitgaven 277.718    277.718    267.718    262.718    252.718    

Exploitatie-tekort/overschot -               -               -               -               -               

 


