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Verslag van het bestuur 

Het lokaal Sportakkoord Harlingen is erop gericht om sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te 
maken voor álle Nederlanders, in álle levensfasen. Zo wordt de volledige potentie van sport en 
bewegen beter benut.


In november 2019 heeft de initiatiefgroep, bestaande uit V&K Stenen Man, BV Green Lions, De 
Skûle Welzijn en de gemeente Harlingen, onder aanvoering van sportformateur Melis van der 
Meer het sportakkoord voor de gemeente Harlingen ontwikkeld. 

Op 18 september 2020 heeft de gemeente samen met 17 partijen het lokaal sportakkoord 
ondertekend.

Op 11 november  2020 is afgesproken dat de Stichting Sportpromotie Harlingen in 2021 verder 
gaat als Stichting Sportakkoord Harlingen.
Het oude bestuur van de Stichting Sportpromotie Harlingen had te kennen gegeven dat zij op een 
leeftijd waren gekomen om terug te treden en een nieuw bestuur is aangesteld.

Op 17 mei 2021 heeft het nieuwe bestuur  de aangepaste statuten bij notaris H.J. Hettema 
ondertekend.

Het aantal verenigingen die sport aanbieden door middel van kennismakingslessen aan 
basisscholen is verder uitgebreid.  Het Beweegteam Harlingen coördineert deze lessen in 
samenspraak met de basisscholen en verenigingen met ondersteuning van de Stichting.

Het kaatsen is een belangrijk onderdeel van de Friese sportcultuur en de Stichting Sportakkoord 
Harlingen steunt samen met de kaatsverenigingen, de Stichting comité Lanenkaatsen en de 
Stichting Ouwe Seunen Partij het Schoolkaatsproject.  Het Schoolkaatsproject dient om het 
kaatsen extra te promoten.
 
Een mooie mix van verenigingen, buurtsportcoaches, onderwijs, gemeente en maatschappelijke 
organisaties zijn met veel energie en enthousiasme  samen aan de slag gegaan om de ambities, 
doelen en acties van de vier geselecteerde thema’s van het  Sportakkoord te realiseren.
De volgende 4 thema’s vormen de belangrijke pijlers van het Sportakkoord Harlingen:

- inclusief sporten en bewegen

- Van jongs af aan vaardig in beweging 

- Duurzame sportinfrastructuur

- Positieve sportcultuur

 

 



Activiteiten 

Door de covid-19 maatregelen waren de sportieve activiteiten in 2020 gereduceerd. 

De gemeente Harlingen heeft ook geen subsidie verstrekt voor de sportpromotie aan kinderen van 
de basisscholen voor het jaar 2020.

De activiteiten die wel zijn doorgang vonden in 2020 was het sporter van het jaar 2019 gala en 
diverse sport activiteiten. 

Eind 2020 en in 2021 was het eindelijk mogelijk, met covid-19 beperkende maatregelen, te 
kunnen sporten.  

De sport promotionele activiteiten voor de basisscholen zijn in 2021 goed opgang gekomen.


Behalve het Team positieve sportcultuur zijn alle teams gevuld met enthousiaste mensen en 
gestart in 2021


Alle deelnemers van het sportakkoord overleg zien 2021 als een overbruggingsjaar waarin

gebouwd wordt aan een goed fundament.


Ondanks de Covid-19 beperkende maatregelen is er overleg geweest en veel tot stand gekomen.
Er is maandelijks overleg met de vertegenwoordigers van de gemeente Harlingen en het 
beweegteam Harlingen.  
De vertegenwoordigers van de Thema Teams hadden regelmatig overleg met hun  thema team 
leden, plannen en ideeën worden door de Teams uitgerold.  

Toekomst 

In het komende jaar 2021/2022 is het aanbod van kennismakingslessen van de verenigingen 

voor de basisschooljeugd uitgebreider t.o.v. van de voorgaande jaren.

Uitbreiding van sport aanbod voor kinderen in de buitenschoolse opvang is gaande.

Meer sportaanbiedingen van verenigingen aan het voortgezet onderwijs is een doel dat we 
nastreven.


Wij verwachten in het jaar 2021 / 2022 aanvragen van de thema teams voor ondersteuning van 
hun initiatieven. Waarna  zij na onze beoordeling en toezegging van steun hun plannen kunnen  
verwezenlijken.


Voor het thema team “positieve sportcultuur” wordt een wervingscampagne gestart om hiervoor 
de juiste mensen te kunnen vinden.


In 2021/ 2022 wordt gestreefd om samen met de thema teams meerdere fysieke bijeenkomsten te 
organiseren



Organisatie 

 


De Stichting Sportakkoord Harlingen werkt samen met het Beweegteam Harlingen, de Gemeente 
Harlingen en de vier thema teams.


De doelen, taken, rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden staan beschreven in de 
statuten van de Stichting Sportakkoord Harlingen.


De bestuurders zijn benoemd voor een zittingsperiode van 3 jaar en zijn na afloop nog 1x  
benoembaar. Voor het komend boekjaar zijn er geen bestuurswisselingen.


De stichting heeft in grote lijnen een coördinerende rol en monitort in algemene zin de visie en 
uitvoering van het sportakkoord.

De stichting is verantwoordelijk voor de verdeling van het uitvoeringsbudget en laat zich daarbij 
adviseren door de coördinator van het Beweegteam Harlingen.


Het stichting bestuur bestaat uit:


-	 Johan Schikker	 	 Voorzitter


-	 Simon de Groot	 	 Secretaris


-	 Max van de Broek	 	 Communicatie en PR


-	 Martien van den Haak		 Penningmeester


Het bestuur heeft besloten om een jaarlijkse vergoeding van maximaal € 250 toe te kennen aan 
elk van de  genoemde bestuursleden voor gemaakte onkosten.


Het beweegteam bestaat uit buurtsportcoaches en vakleerkrachten, is uitvoerend en heeft een 
adviserende rol richting de Stichting Sportakkoord Harlingen.  

Aanspreekpunt van het Beweegteam Harlingen is de coördinator: Jorine van Dijk


Er zijn 4 Thema teams waarin vertegenwoordigers van diverser verenigingen en het Beweegteam 
Harlingen zitting hebben.


De gemeente Harlingen is initiërend en meedenkend, maar geen participant in het bestuur van de 
Stichting Sportakkoord Harlingen.

Aanspreekpunt bij de gemeente Harlingen zijn de beleidsmedewerkers sport:  Elles van der Kooij. 




Jaarrekening

De verantwoordelijkheid van juistheid en volledigheid van de gegevens voor deze 
jaarrekening berust bij het bestuur van de Stichting Sportakkoord Harlingen


Het bestuur heeft uitstel verleend van de verplicht gesteld termijn van 6 maanden voor het 
beschikbaar stellen van de jaarrekening 2020, de gestelde termijn is verlengd met 5 
maanden. Uitstel is aangevraagd vanwege de tijd die nodig was om het nieuw 
aangestelde bestuur te benoemen en de daarbij behorende administratieve verplichtingen, 
de aangepaste statuten en een veranderd boekjaar. 
Het boekjaar is in de statuten veranderd van:
01 januari t/m 31 december naar  01 september t/m 31 augustus.
Dit is gedaan om de tijdslijn gelijk te laten lopen met het schooljaar.

De Jaarrekening bestaat daarom uit 2 periodes: 
Periode 1   van 01-01-2020  t/m  31-12-2020
Periode 2   van 01-01-2021  t/m  31-08-2021
  
De inkomsten van de Stichting bestaat uit een jaarlijkse subsidie van de gemeente 
Harlingen om het sporten te promoten bij de basisschoolkinderen.
Tevens heeft het ministerie van VWS een subsidie beschikbaar gesteld als 
uitvoeringsbudget voor het sportakkoord Harlingen.
Door de covid-19 beperkende maatregelen waren er in 2020 geen sport promotionele 
activiteiten voor de basisschool kinderen. In overleg met het stichting bestuur en de 
subsidie coördinator van de gemeente Harlingen was besloten om voor het jaar 2020 geen 
subsidie aanvraag in te dienen voor de sportpromotie aan kinderen basisonderwijs.  

De stichting heeft geen schulden.

De opgebouwde egalisatie reserve is gereserveerd  om schommelingen in de exploitatie te 
kunnen opvangen zodat voorkomen wordt dat er een beroep wordt gedaan op het 
verstrekken van een aanvullende subsidie door de gemeente.
De egalisatie reserve is niet hoger dan de toegestane maximale 15% van de totale 
jaarexploitatie die de gemeente Harlingen in zijn subsidie beleid toelaat.

De algemene reserve is niet hoger dan de toegestane maximale 15% van de totale 
jaarexploitatie die de gemeente Harlingen in zijn subsidie beleid toelaat.

Door de covid-19 maatregelen is de bestemmingsreserve hoger dan verwacht.
De bestemmingsreserve dient niet als vermogens opbouw en zal in zijn geheel gebruikt 
worden voor het  uitvoeringsbudget  Sportakkoord Harlingen en Sportpromotie aan de 
basisschool kinderen.



Jaarrekening 
01-01-2020 t/m 31-12-2020 

Ontvangsten per bank	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

Uitvoeringsbudget Sportakkoord Harlingen	 2020	 	 	 € 10.000,00


Uitgaven per bank 
€        176,22	  Kennismakingslessen Basisscholen

€          90,00	  Kaatsproject

€        465,42	  Bank kosten / Verzekeringen

€        127,30	  Algemene kosten

€        398,28	  Sporter van het jaar

€     1.257,22  Uitgaven per bank 

€     1.500,00	 Mutatie egalisatie reserve

€     1.500,00	 Mutatie algemeen reserve	 


€      2.757,67  Saldo bestedingsreserve 1 januari 2020


Berekening van eindsaldo 
Banksaldo  1 januari 2020	 €   2.757,67

Ontvangsten per bank	 € 10.000,00

Uitgaven per bank	 	 € -1.257,22	 	 	 	  

Berekening eindsaldo € 10.500,45 

Berekening resultaat 
Ontvangsten	 	 	 €  10.000,00

Uitgaven	 	 	 €    1.257,22

Mutatie egalisatie reserve	 €    1.500,00

Mutatie algemene reserve	 €    1.500,00

Resultaat   2020      €    5.742,78 

Saldo reserves egalisatie algemene besteding 
Per 1 januari 2020	 	            0,00                           0,00	 	 €   2.757,67

Mutatie   	 	 	 €  1.500,00	 	 € 1.500,00	 	 €   5.742,78

Per 31 december 2020	 €  1.500,00	 	 € 1.500,00	 	 €   8.500,45




BALANS 
01-01-2020 t/m 31-12-2020 

ACTIVA PASSIVA 

Vaste activa €          0,00 Bestedings reserve €     8.500,45 

Vlottende activa €          0,00 Egalisatie reserve €     1.500,00 

Algemene reserve €     1.500,00 
Liquide middelen  
Saldo bank €   11500,45   

   

 
___________  ____________ 

Totale Activa €  11.500,45 Totale Passiva   €  11.500,45 



Jaarrekening 
01-01-2021 t/m 31-08-2021 

Mutaties 2021	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  


Ontvangsten per bank:  
Uitvoeringsbudget Sportakkoord Harlingen	 2021	 	 	 	 	 €  20.000,00

Bijdrage Notariskosten gemeente Harlingen		 	 	 	 	 €       141,10

Subsidie kennismakingslessen basisscholen  2021	 	 	 	 	 €    6.100,00


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ____________

	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	                 Totaal ontvangsten per bank	 €   26.241,10


Uitgaven per bank 
€    1.489,90	 Kennismakingslessen Basisscholen

€       542,62	 Kaatsproject

€    1.000,00	 Bestuursvergoeding

€       307,65	 Bank kosten / Verzekeringen

€       250,00	 Afscheid oude bestuur

€       225,00	 Kaatsballen

€       282,20    Notaris kosten

€    4.097,37	 Totaal uitgaven per bank 

€       250,00    Mutatie egalisatie reserve

€       250,00    Mutatie Algemene reserve


€     1.500,00   Saldo egalisatie reserve 1 januari 2021

€     1.500,00   Saldo algemene reserve 1 januari 2021

€     8.500,45   Saldo bestedingsreserve 1 januari 2021 


Berekening eindsaldo: 
Banksaldo 1 januari 2021	 €  11.500,45

Ontvangsten per bank	 €  26.241,10

Uitgaven per bank	 	 €   -4.097,37

Berekend eindsaldo €  33.644,18 

Berekening resultaat:

Ontvangsten	 	 	 €  26.241,10

Uitgaven	 	 	 €    4.097,37

Mutatie egalisatie reserve	 €       250,00

Mutatie algemene reserve	 €       250,00

Resultaat 2021	 	 €  21.643,73


Saldo reserves Egalisatie Algemene Besteding 
per 1 januari 2021	 	 € 1.500,00	 	 € 1.500,00	 	 €   8.500,45

Mutatie	 	 	 €    250,00	 	 €    250,00	 	 € 21.643,73

per 31 augustus 2021		 € 1.750,00	 	 € 1.750,00	 	 € 30.144,18 
	 




BALANS 
01-01-2021 t/m 31-08-2021 

ACTIVA PASSIVA 

Vaste activa €          0,00 Bestedings reserve €   30.144,18 

Vlottende activa €          0,00 Egalisatie reserve €     1.750,00 

Algemene reserve €     1.750,00 

Liquide middelen  
Saldo bank €   33.644,18   

   

  

  
  

___________  ____________ 

Totale Activa €  33.644,18 Totale Passiva              €  33.644,18 



Hierbij, na ondertekening van alle bestuurders van Stichting Sportakkoord Harlingen, de 
vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening over de periode  01-01-2020 t/m 31-08-2021.


Voorzitter:     	 	 	 J.P.C.  Schikker	 	 	  


Handtekening:


Secretaris:	 	 	 S. de Groot	 	 	 	  


Handtekening:


Public relations:	 	 M. van den Broek	 	 	  


Handtekening:


Penningmeester:	 	 M. van den Haak	 	 	  


Handtekening:



