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Aanleiding
In de RTG Bestuur en Financiën van 24 augustus 2010 is het raadsvoorstel tot goedkeuring van de
jaarrekening 2009 van de Sport- en Recreatiestichting Dinxperlo aan de orde gesteld. Naar aanleiding
van dit voorstel is toegezegd dat een tweetal vragen schriftelijk zal worden beantwoord. Het betreft
hierbij:
1. In het jaarverslag van de stichting wordt enerzijds gesproken over een nog van de gemeente
te vorderen bedrag van € 16.116,00 en anderzijds een nog te ontvangen bedrag van
€ 15.890,00. Hoe valt dit verschil te verklaren?
2. De stichting voert in haar exploitatierekening zowel bij de baten als de lasten reclamegelden
op. Hoe zit dit?

Inhoud mededeling
Beantwoording vraag 1: verschil in vordering op de gemeente:
De juiste vordering op de gemeente, zoals die ook staat opgenomen in de subsidievaststellingbeschikking 2009, betreft over 2009 een bedrag van € 16.116,00. Dit is het resultaat dat uitsluitend op
de jaarcijfers over 2009 is gebaseerd.
Het stichtingbestuur heeft volgens haar toelichting echter over 2008 een bedrag van € 436,00 van de
gemeente teveel aan subsidie over 2008 ontvangen en heeft daarnaast van Optisport Aalten B.V. een
kleine factuur over 2008 naontvangen voor het schoolzwemmen van € 210,00.
Per saldo zou de stichting over de beide jaren dus van de gemeente nog een bedrag van € 15.890,00
moeten ontvangen. Het verschil kan dus verklaard worden uit twee nagekomen posten over 2008.
Beantwoording vraag 2: reclamegelden zowel onder de baten als de lasten:
Over de reclamevoering staat in het bij het raadsvoorstel gevoegde collegevoorstel onder meer het
volgende:
Het stichtingbestuur heeft de werving en besteding van de reclameopbrengsten in 2008 gewijzigd.
Men maakt geen gebruik meer van de ‘commerciële’ aanbieder Brouwer en Partners. Men heeft de
reclamevoering, middels tussenkomst van een viertal lokale sportverenigingen, nu zelf ter hand
genomen. Van de opbrengst houdt de stichting vervolgens maar een klein deel (€ 1.500,00 in 2009 en
€ 1.000,00 in 2010) in als vergoeding voor het beschikbaar stellen van de wandruimte. De vier vaste
gebruikers regelen nu de acquisitie, het plaatsen van de borden, het onderhoud etc. en verdelen de
netto-opbrengsten vervolgens naar rato van de betaalde jaarhuursom van de Eurohal.
De opbrengsten uit reclamevoering (reclamegelden onder baten) maakt het stichtingbestuur nu
derhalve (na aftrek van een kleine ‘wandvergoeding’) over aan de vier sportverenigingen (naar rato
van de door hen op jaarbasis betaalde huurpenningen) (reclamegelden onder lasten).
De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:

