
 

  

SWS in zeven punten 

 

De kern van Stichting Wijksport  

is bewegen en sporten faciliteren. 

We geloven in de kracht van 

samenwerking met onze 

sportaanbieders, inwoners, 

gemeente en andere partners. 

Ons hoofddoel is sporten en 

bewegen mogelijk maken door 

betaalbare en goede 

accommodaties, ‘n rijk palet aan 

activiteiten, ontzorgen van 

aanbieders van sporten en bewegen 

en bieden van maatschappelijke 

meerwaarde. 

Onze doelgroep bestaat uit 

inwoners, bedrijven en organisaties 

uit Wijk bij Duurstede en omgeving. 

We voorzien in de behoefte van 

Wijkse burgers en samenleving.  

We onderscheiden ons door een 

centraal gelegen sportpark met een 

grote variatie aan sporten, binnen 

en buiten en soms elders in de drie 

kernen. 

Zonder SWS zou het Wijkse 

sportaanbod schraal zijn...  

en een stuk kostbaarder. 

Een sportjaar van verstillen èn versnellen.. 
Jaarverslag 2020  - Stichting Wijksport (SWS) 

 

 
Foto:  www.christiwijnen.nl/bedrijfsfotografie 

 

http://www.christiwijnen.nl/bedrijfsfotografie


 

De visie van Stichting Wijksport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze missie 
 

 
Stichting Wijksport (SWS) 

faciliteert voorzieningen en 
diensten rond bewegen en 
sporten voor inwoners en 
sportaanbieders in Wijk 

(oftewel: Cothen, Langbroek en 
Wijk bij Duurstede) 

 
SWS levert zo een 

substantiële positieve 
bijdrage aan de gezondheid 

van Wijkse burgers, de 
leefbaarheid van de 

gemeente en de vitaliteit 
van de kernen. 

Stichting Wijksport droomt van een toekomst 
waarin gezond leven, bewegen en sporten 

vanzelfsprekend is voor elke Wijkse inwoner.  
 

Vitale inwoners maken samen vitale vrijwilligers 
en daarmee een vitale samenleving, waarin 
mensen in hun kracht staan of gaan komen.  

Dit versterkt ons vermogen om samen  
de kracht van Wijk bij Duurstede ook uit te 
dragen, via aansprekende evenementen en 

activiteiten. 



 

Bestuursverslag 
In januari startten we vanuit de gedachte dat 2020 het eerste jaar ‘business as usual’ zou worden voor het 
bestuursteam en de werkorganisatie.  Fijn, na 2018 als overgangsjaar van tijdelijke Raad van Toezicht naar regulier 
stichtingsbestuur van vrijwilligers en 2019 als jaar van denken en doen rond het besturen en beheren van sportpark  
Mariënhoeve.  
Gaandeweg werd al snel duidelijk dat ook 2020 geen regulier jaar zou worden. Covid-19 oftewel corona was de 
spelbreker: een eerste golf; na de zomerstop een tweede golf. Onzekerheden, meebewegen met de wijzigende 
inzichten en maatregelen… De schok van de corona-crisis was breed voelbaar in Wijk bij Duurstede, bij de 
sportaanbieders en bij Stichting WijkSport (SWS). Terugblikkend mogen we constateren – met lichte verbazing en trots 
– dat SWS zich een wendbare organisatie betoonde en daarbij ook vele sportaanbieders tot steun kon zijn.  

Accenten en mijlpalen  
• Het reguliere onderhoud moest grotendeels doorgaan, het werk moest gedaan worden… het gras groeit door!  

Er ging ook aandacht naar voorbereiden op renovaties (o.a. hockeyveld, voetbalveld, voetbalkantine) en 
uitwisseling rond het gemeentelijk accommodatiebeleid in ontwikkeling. 

• SWS betoonde zich uiterst flexibel, en behield daarbij de verbinding met partners en sportaanbieders.   

• In deze bijzondere tijden ontstond een mooi samenspel met onze stakeholders, zoals leveranciers, commerciële 
partijen en incidentele huurders. SWS dacht mee met o.a. de speelgoedbeurs en Stichting Binding over wat, 
wanneer en hoe het wèl kon. Restvoorraden schonken we aan een maatschappelijk doel, de voedselbank.  

• Voor veel sportaanbieders hielpen we het verschil te maken. Meedenkend en helder: luisteren, sparren, 
adviseren aan verenigingen. Aanvragen en begeleiden bij verschillende subsidietrajecten en steunmaatregelen 

• Centrale gedachte was er zíjn voor verenigingen, met raad en daad op maat: hoe kunnen we jullie verder helpen?  

• We staken daarom veel energie in goed en snel thuisraken in de diverse opvolgende subsidieregelingen en 
overbruggingen en konden daarin een wegwijzer zijn voor anderen. 

• Blijven uitdragen van betrokkenheid en professionaliteit, gepaard met service en positiviteit 

• Werkorganisatie en bestuur investeerden in organisatiethema’s rond groei en ontwikkeling van SWS, de 
dienstverlening en control. SWS nam afscheid van collega’s, nieuwe mensen kwamen het team versterken.  
De voorbereiding is ingezet m.b.t. herstructureren van contracten en overeenkomsten. 

• Bestuursprioriteiten werden vastgesteld. In 2020 is de MJOP herijking opgeleverd. Onderhanden zijn nog 
dashboard, MJOP, voorbereiden goedkeurende accountantsverklaring, het Masterplan Mariënhoeve.   

• Masterplan Mariënhoeve: 2020 was voorzien als realisatiejaar. In de staart van de ontwikkelfase in 1e kwartaal 
2020 tekenden zich steeds scherper wijzigende en onzekere omstandigheden af (Corona). Uiteindelijk besloot het 
bestuur om geen onomkeerbare beslissingen te nemen, gezien de onzekerheid voor SWS en sportaanbieders.  

• Samenwerking opgestart met nieuwe wethouder Sport. 

• Actiepunt stichtingsvermogen is geeffectueerd, zoals voorzien en gepland in 2019.  
 

 
 
 
 

Geen normale bedrijfsvoering, maar 
steeds meebewegen met de 
(on)mogelijkheden van corona.  
 
 
 
 
 
Bestuurlijke accenten en mijlpalen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bij de jaarrekening 2020…  
 
De realisatie 2020 wijkt sterk af van de begroting. Het was een pittig jaar, in het teken van vertragen, stoppen en  
versnellen in bedrijfsvoering en sportaanbod. De werkorganisatie en het bestuur zetten zich in om èn wendbaar èn in 
control te blijven. Dat maakte dat Stichting WijkSport (SWS) relatief goed dit onstuimige jaar wist te doorstaan.  
Het bestuur kan zich vinden in deze resultaten, zeker in het licht van de ontwikkelingen onvoorspelbaarheid in het 
verslagjaar.  
 
SWS heeft zelf geen gebruik kunnen maken van de verschillende coronasteunmaatregelen. Wel is de TVS regeling 
(tegemoetkoming verhuurders sportaccommodatie) ingezet om sportaanbieders achteraf te compenseren. Diverse 
sportaanbieders kwamen wèl in aanmerking en ondersteunden wij in het proces om deze coronasteun te verwerven.  
 

Het resultaat over 2020 komt € 151.292 negatiever uit dan begroot. SWS ontving maar liefst € 166.000 minder 
inkomsten. Zonder Covid-19 had SWS geen € 74.000 kostenbesparing kunnen realiseren, maar had het resultaat 
beduidend beter aangesloten bij de begroting. 
 

Vergeleken met 2019 is het resultaat € 91.667 negatiever. Het grootste verschil maken de sterk afgenomen inkomsten 
over de hele linie.  Er was een scherpe afname in ‘losse verhuur’ aan sportbonden en verhuur aan sportaanbieders. SWS 
accommodeerde niet of nauwelijks competities, weekendactiviteiten en evenementen. Dit werkte door in de 
horecaomzet en catering, die terugviel naar minimaal. Een subsidie vanuit de BOSA regeling viel weg, door het uitstellen 
van grote investeringen (o.a. voetbalveld). Dit leidde tot in totaal € 166.000 minder inkomsten. 
Aan de uitgavenkant werd flink bijgestuurd. De exploitatiekosten werden lager en waar mogelijk bewust 
teruggeschroefd. Investeringen werden geminimaliseerd, door deze door te schuiven of af te zeggen, waar het kon en 
verantwoord was vanuit het risicoprofiel. Het onderhoudsschema werd in lijn gebracht met de lagere gebruiksintensiteit 
van velden en voorzieningen. Dit leverde een totale besparing op van € 74.000 aan de kostenkant 

Vooruitblik op 2021 
Ook in 2021 blijft de Corona-crisis SWS en haar sportaanbieders raken. Hierin blijft SWS alert op de combinatie van  
scherp en passend sturen èn daarbij sportaanbieders faciliteren en ondersteunen, direct en indirect.  
In 2021 worden meegenomen bestuurlijke prioriteiten afgerond of afgehecht, naar verwachting.  
Daarnaast zetten we ons samen met partners in om sport en bewegen verder te brengen. Met de expertise en inzet van 
buursportcoaches en de betrokkenheid van sportaanbieders en partners is er veel mogelijk om ook in bijzondere tijden 
sport en beweging toch mogelijk te maken. 
 

Het leven houdt geen rekening met onze planning… Hou daar rekening mee. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijsturen op kosten,  
want lagere inkomsten   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Corona als gegeven.  
Niet alleen in 2020,  
maar ook in 2021  
 
 
Kijken hoe het wèl kan! 
 
 

 



 

Activiteiten – de highlights 
 

Het sportieve glas was in 2020 èn halfleeg èn halfvol. Er ging veel niet door: competities en evenementen 
werden afgelast of uitgesteld en vele reserveringen werden geannuleerd. 
Gelukkig gingen er ook dingen wél door. In aangepaste vorm of juist door de Covid situatie ontwikkeld:  
op sportgebied zorgde SWS bijna het hele jaar voor actie en beweging. Binnen, buiten, in teamverband  
of in viertallen en duo’s… Voor kinderen, jongeren en senioren… contactsport of geen contactsport:  
we hebben sport en beweging volop mogelijk gemaakt! 
 
 

Sportakkoord inspireert en maakt mogelijk!  
Het sportakkoord geeft extra mogelijkheden voor initiatieven. Als SWS hielpen we deze drie ambities verder:  
1. Vitale sport- en beweegaanbieders met een positieve sportcultuur 

2. Zonder belemmeringen bewegen voor iedereen (inclusief sporten en bewegen) 

3. Meer en beter bewegen voor kinderen tot 13 jaar; voor iedereen zonder belemmeringen bewegen   

 
 
Vanuit deze drie Sportakkoord-ambities mochten we mooie initiatieven verder helpen brengen, zoals… 

• Wijks Kinderspektakel, een dag lang pret en beweging voor ruim 200 kinderen  (Stichting WijkSport en partners) 

• Healthy Moves, jongeren komen dankzij sporten en plezier meer in balans  (Stichting WijkSport en partners) 

• Beweegstimulering van 65 plussers  (SBS Sport en buurtsportcoaches) 

• Opzetten van sport- en spelactiviteit voor ‘drukke kinderen’  (buurtsportcoaches i.s.m. stichting Binding) 

• Buurtsport & Cultuur opzetten  (buurtsportcoaches, Binding jongerenwerkers en Cultuurcoach) 

• Opzetten damesvolleybal in Langbroek 

• Fitness voor cliënten van Kwintes, Abrona en Vitras  (DailyFit) 

• Organiseren van de Cothense beachweken in juni  (Fortissimo) 

• Zomerse Natuurweek voor kinderen in Wijk bij Duurstede georganiseerd  (Wijk heel Leuk)  

• Meer leden werven voor kanovereniging Dorestad (kanovereniging Dorestad) 

• Promotie en activiteiten G-voetbal  (v.v. CDW) 

• Aanvraag voor een duofiets, zodat bewoners samen met verzorgers en familie kunnen fietsen  (QuaRijn) 

• Jubileumfeest 50-jarig bestaan  (SVL voetbal) 

• verbeteren/promotie activiteit volleybalspeeltuin  (volleybalvereniging Bourgondië) 

 

 

 

Team Buurtsport inspireerde 
bewegen, ondanks corona 

 
 
 
 

 
 



 

Over het bestuur 
 

Domeinen 
De bestuursleden gekoppeld aan inhoudelijke domeinen. Vervolgens is het Rooster van Aftreden vastgesteld conform 
onderstaand overzicht. Hiermee is voorzien in een statutaire verplichting.  
 
Bemerking: de bestuursleden Claes Groot en Jan van der Horst zijn beiden in de praktijk primair gekoppeld aan  
het domein ‘Marketing, verkoop, events, horeca’.  
Formeel is Claes Groot gekoppeld aan het domein ‘Beleid en strategieontwikkeling’, in lijn met het Rooster  
van Aftreden en zijn secundaire domeinkoppeling.  
 

Rooster van Aftreden 
De zittingstermijn van bestuursleden is 3 jaar: zij kunnen maximaal twee keer worden herkozen.  
Het rooster van aftreden geeft helderheid over zittingstermijnen en voorkomt dat een bestuur in één keer  

“leegloopt”. Statutair vereiste is dat voorzitter en penningmeester niet op hetzelfde moment aftreden.  

Verder is er ook gestreefd naar spreiding van aftreedmomenten per domein. 

• Jan van der Horst is afgetreden aan het einde van de reguliere zittingstermijn. 

• Peter Schipper geeft invulling aan het eerste jaar van zijn tweede termijn om ruimte te creëren  

voor het instromen van zijn opvolger en treedt daarna af.  

  Start termijn steeds op 1 januari 

Bestuurslid Bestuursrol en domein 1e  2e 3e 

Connie Eli Voorzitter 2018 2021 2024 

Erik van de Kant Lid - Onderhoud vastgoed 2018 2021 2024 

Linda van Vemde Secretaris - HRM, omgang, vrijwilligers 2018 2021 2024 

Jan van der Horst Lid – Marketing, verkoop, events, horeca 2018   

Vacature Lid – Juridisch, contracten, risicomanagement 2018 2020 2023 

Peter Schipper Penningmeester – Financiën, control, rapportage 2018 2020 2023 

Claes Groot Lid – Beleid en strategieontwikkeling 2018 2020 2023 

 

 

 

 

 
Vijf waarden: 

 

1. Inspirerend 
leiderschap 

2. Bouwen op 
vertrouwen 

3. Samenwerking 

4. Resultaatgerichtheid 

5. Continu verbeteren  
en vernieuwen 

Bestuursleden Claes, Jan, Erik, Peter, Connie 

en Linda. Midden: sportparkmanager Herke 



 

Alle supporters van bewegen en sporten, bedankt! 
Iedereen die met ons helpt met bewegen, sport en verbinden om de mensen in Wijk bij 
Duurstede, Cothen en Langbroek vitaler te helpen maken: ook in 2019 weer… 

 
 
 

 
En natuurlijk speciale dank 

aan meedenkers zoals: 
 

 

 
 
 

Wij kunnen  
en willen ook niet zonder: 
● de medewerkers van stichting 
Wijksport ● alle vrijwilligers en 

andere supporters van sporten en 
bewegen ● EWEC ● nieuwsmedia 

ditiswijk.nl, het Groentje ● de 
Wijkse scholen  

● Stichting SBS Sport ● Stichting 
Jeugdfonds Sport & Cultuur Wijk bij 

Duurstede  
● Stichting Jong Wijk in Beweging  

● onze leveranciers  
● UWV Werkplein ● Regionale 

Sociale Dienst Kromme Rijn 
Heuvelrug  

● al die mooie Wijkse initiatieven  
● WOS (Werkgevers in de Sport)  

● de sponsors van onze activiteiten 
 

http://www.wycklions.nl/


 

 


