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1. Inleiding 
 
De stichting Zwembaden gemeente Tynaarlo heeft met genoegen haar bestuursverslag 2019 
opgesteld. In 2019 bestond de stichting 5 jaar. In 2019 bestond zwembad Lemferdinge 50 jaar! En 
natuurlijk werd in 2019 vervolg gegeven aan het realiseren van het ambitieuze duurzaamheidsproject 
dat in 2018 van start is gegaan. Maar liefst 176.466 bezoekers maakten gebruik van de baden, er 
werden meer dan 500 zwemdiploma’s behaald.  
We wensen u veel plezier bij het lezen van het uitgebreide verslag van de activiteiten en 
werkzaamheden die in 2019 bij de Stichting plaats hebben gehad.   
 

2. Het doel van de Stichting Zwembaden gemeente Tynaarlo. 
 
Stichting zwembaden gemeente Tynaarlo heeft als doel het beheer en de exploitatie van zwembaden 
in de gemeente Tynaarlo. Het betreft een overdekt zwembad in Zuidlaren en twee openlucht baden, 
één in Paterswolde en één in Vries.  
De stichting stelt zich dit doel om de lichamelijke ontwikkeling door middel van het zwemmen in de 
meest brede zin van het woord te bevorderen. De stichting tracht dit doel te bereiken door het 
bevorderen van de zwemsport, het bevorderen van de wedstrijdzwemsport, het faciliteren van 
recreatieve water activiteiten voor jong en oud, het bieden van zwemlessen, het bevorderen van 
water-therapeutische activiteiten voor motorisch minder validen en voorts al datgene wat deze 
doelstelling in de meest brede zin zou kunnen bevorderen. 
 
In 2015 is een 15-jarige exploitatieovereenkomst en een 15-jarige erfpacht- en opstalovereenkomst 
voor de driezwembaden opgesteld. Deze overeenkomsten zijn in februari 2015 getekend en zijn met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 van toepassing. 
De jaarlijkse (geïndexeerde) exploitatiebijdrage bedraagt in 2019 € 722.582.  
 

3. Gebruik van de baden  
 
3.1. Openstelling  
Het overdekte bad Aqualaren in Zuidlaren is het hele jaar kalender jaar geopend. Dagelijks kunnen 
bezoekers gebruik maken van het bad. De buitenbaden Lemferdinge in Paterswolde en Leemdobbe in 
Vries openen rond 1 mei en sluiten rond 1 september. 
 
Flexibele openingstijden buitenbaden 
In 2019 is voor de buitenbaden het beleid ten aanzien van flexibeler openingstijden voortgezet. Dit is 
in 2018 begonnen en door bezoekers positief ontvangen. Bij aanhoudend mooi weer blijven de baden 
’s avonds langer open. Bij heel slecht weer kunnen de baden ook beperkter worden opengesteld.  
 
Pilot verlenging openingsperiode buitenbaden 
Daarnaast is in 2019 een pilot uitgevoerd met een langere openstelling in september voor de 
buitenbaden. In voorgaande jaren gingen de baden per 1 september weer dicht. De dagelijkse 
baantjes zwemmers, die ongeacht het weer komen zwemmen, betreurden dit al langere tijd. 
Bovendien doet het zich al enkele jaren voor dat de maand september prachtige zomerse dagen kent; 
dagen waarop veel mensen het zwembad zouden willen bezoeken. Vandaar het besluit in 2019 de 
buitenbaden de hele maand september dagelijks enkele uren open te stellen. Dit heeft geleid tot 1000 
extra enthousiaste zwemmers per bad. Het bestuur heeft besloten dit ook in 2020 voort te zetten.  
Hier toont zich direct een mooi effect van het duurzaamheidsproject: Door de eigen 
energievoorziening brengt de langere openstelling weinig energie kosten met zich mee.  
 
3.2.  Bezoekers  
Bezoekers maakten veel gebruik gemaakt van de zwembaden, daadwerkelijk in het water en ook de 
verdere voorzieningen in de accommodaties werden volop gebruikt. In de buitenbaden vonden 
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activiteiten plaats op de zonneweiden, beachvolleybalvelden, pannakooi en zandwaterbak (in 
Leemdobben) en midgetgolf in Lemferdinge.  
In Aqualaren wordt de gehele accommodatie gedurende het gehele jaar gebruikt, Tijdens vakanties 
periode zijn er speciale attributen en activiteiten voor bezoekers.  
 
Het aantal bezoeken in 2019 was in Aqualaren 121.971 (waarvan 97.577 betaald en 24.394 
begeleidend). Het totaal aantal betaalde bezoeken in De Leemdobben was 34.998 en in Lemferdinge 
43.891.  
 

Betalende Bezoekers   2015 2016 2017 2018 2019 
Aqualaren   97.773 94.385 95.421 91.931 97.577 
Leemdobben  26.156 31.039 23.863 41.066 34.998 
Lemferdinge  28.384 36.913 35.904 55.139 43.891 
Totaal     152.313 162.337 155.188 188.136 176.466 

 
3.3. Zwemlessen en behaalde diploma’s  
Het geven van zwemlessen is een belangrijke taak voor de stichting. Naast het feit dat zwemmen (en 
het leren zwemmen) gezond is, is het ook belangrijk voor de veiligheid in ons waterrijke land. Met Het 
belang van het halen van een zwemdiploma wordt door de inwoners van Tynaarlo gelukkig breed 
onderkent en de zwemlessen worden dan ook druk bezocht. Er werden in 2019 maar liefst 615 
diploma’s uitgereikt. 
 

 Diploma A Diploma B Diploma C 
 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Aqualaren 181 246 161 222 65 95 
Leemdobben 21 8        12 9 8 5 
Lemferdinge       18 12 10 8 6 10 

 220 266 183 239 79 110 
 

Daarnaast haalden 10 kinderen een survivaldiploma en 7 kinderen een snorkeldiploma.  

Ook werden er zwemlessen voor kinderen van Stichting Jade gegeven.  Jade Zorggroep is een 
zelfstandige, organisatie die de voorwaarden schept om ontheemde kinderen, jongeren en 
slachtoffers van mensenhandel, een veilige basis te bieden. In samenwerking met de gemeente, 
Jeugdsportfonds, Stichting Leergeld en meedoenregeling 18+ is het mogelijk dat inwoners met een 
kleine beurs in de gelegenheid worden gesteld te leren zwemmen of op een andere manier met het 
zwembad in contact te komen (10-badenkaart, abonnement). In dit kader zijn zwemlessen voor 
kinderen van Jade verzorgd.  
 
De zwemlessen in alle drie de baden worden volgens dezelfde opbouw en methodiek gegeven. 
Onderling vindt er uitwisseling en collegiale consultatie plaats tussen de zweminstructeurs.  
 
3.4.  Andere activiteiten.  
In- en om de zwembaden werden meerdere activiteiten georganiseerd voor verschillende 
doelgroepen. 
  
Aqualaren:  

• Kinderdisco (1x per twee maand) 
• Schoolzwemwedstrijden 
• Zwemvierdaagse 

 
Lemferdinge: 

• Start van de wandelvierdaagse (door stichting avondwandelvierdaagse Eelde-Paterswolde) 
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• Viering van het 50-jarig bestaan 
• Zwemvierdaagse  
• Midgetgolftoernooi 
• Schoolzwemmen 

 
De Leemdobben: 

• Zwemvierdaagse 
• Recreatieve triatlon  
• Activiteit voor jeugd 10 t/m 16 jaar (in samenwerking met Trias) 
• Schoolzwemmen 
• Kinderspelweek (in samenwerking met VvV) 

 
Een aantal van deze activiteiten worden door of in samenwerking met andere organisaties uit de 
dorpskernen georganiseerd. De stichting juicht deze samenwerking met andere organisaties toe. Het 
benadrukt de maatschappelijke betekenis en mogelijkheden deze accommodaties in de gemeenschap 
te benutten.  
 
3.5. Jubileum Lemferdinge  
Het zwembad Lemferdinge bestond in 2019 50 jaar. Gedurende het hele seizoen is hier uitgebreid 
aandacht aan besteed.  De vrienden van Lemferdinge hebben in samenwerking met de historische 
vereniging Ol Eel een fototentoonstelling ingericht. Deze was het hele seizoen te bezichtigen. De 
festiviteiten centreerden zich rond de feestweek van 19 – 23 augustus en werden afgesloten met en 
receptie voor externe contacten, een clownsoptreden in en rond het water voor jonge bezoekers een 
schuimdisco feest voor de wat ouder jeugd. Een heugelijke gebeurtenis was de onthulling van een 
nieuwe zwembadklok, gedoneerd door de Rabobank. Het bestuur van de Stichting is de Rabobank 
zeer erkentelijk voor deze donatie. De regionale pers heeft veel aandacht geschonken aan deze 
historische gebeurtenis.   
 

4. Organisatie 
 
4.1. Het bestuur  
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur bestaat uit 5 personen. Zij 
vergaderde gemiddeld één keer per zes weken. 
In 2019 trad de secretaris van het bestuur de heer John Meeder af. Hij vervulde meer dan 10 jaar 
deze functie, eerst bij de stichting Aqualaren en vanaf 2014 van het bestuur de Stichting zwembaden 
gemeente Tynaarlo. Het bestuur is hem zeer erkentelijk voor zijn onvermoeibare inzet en bijdrage. De 
heer T. Mul werd verwelkomd als nieuwe secretaris.  
Naast het bestuur is er een Raad van Toezicht welke toeziet op de naleving van de statuten. Speciaal 
aandachtspunt van de Raad van Toezicht is de evenwichtige belangenbehartiging van de drie 
zwembaden. Daarnaast houdt zij toezicht houdt op de realisatie van de door de stichting gestelde 
doelen en ook op de maatschappelijke effecten. Het bestuur heeft twee keer per jaar een overleg met 
de Raad van Toezicht gehad.  
 
4.2.  Personeel 
Bij de stichting Zwembaden Tynaarlo zijn 43 werknemers in dienst. De medewerkers hebben een vast 
of tijdelijk dienstverband. De stichting is direct werkgever voor 38 medewerkers, 5 medewerkers zijn 
gedurende zomermaanden in dienst via het STK. 2019 is het laatste jaar dat deze medewerkers via 
de STK in dienst zijn. Door de veranderingen in de BTW wet- en regelgeving is het gunstiger voor de 
stichting dat alle medewerkers in dienst zijn bij de Stichting. 
De dagdagelijkse leiding van de zwembaden ligt in handen van de algemeen manager. Hij stuurt de 
dagelijkse werkzaamheden aan. Hierbij werkt hij nauw samen met de coördinatoren voor verschillende 
afdelingen namelijk: zwemzaal, horeca, receptie, doelgroepen, receptie, buitenbaden.   
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Sinds 2018 vallen de medewerkers onder de Vereniging Werkgevers Zwembaden en Zwemscholen 
de zogenaamde WIZZ.  
 
Het personeel kent een personeelsvereniging. In 2019 heeft het bestuur éénmaal met de 
vertegenwoordiging van de personeelsvereniging vergaderd. Afspraak is dat er minimaal een keer per 
jaar een overleg met de personeelsvereniging plaats vindt.  
 
Aqualaren wordt het gehele jaar gerund door een vaste groep medewerkers. Leemdobben en 
Lemferdinge hebben ieder een vaste coördinator en een zo permanent mogelijke kern van 
badmeesters/juffen en kassa- en horecamedewerkers of een combinatie van verschillende functies. 
Bij de start van de stichting in 2015 was er sprake van drie baden met elk haar eigen medewerkers. In 
2019 konden we constateren dat er nu duidelijk sprake is van één team. Men kent elkaar, meerdere 
werknemers werken bij meerdere baden. Tijdens de zomer werd intensief samengewerkt zodat de 
dienstverlening in zowel in de buitenbaden als het binnenbad goed verliep. Opvallend is dat er weinig 
mutaties in het personeelsbestand zijn. Men voelt zich verbonden met de zwembaden en er is groot 
commitment onder de medewerkers.  
Er was weinig ziekte verzuim. Voor zover er ziekteverzuim was, was het niet arbeid gerelateerd. 
 
Opleiding en cursussen  
Jaarlijks wordt de zowel BHV-opleiding als de EHBO-opleiding geactualiseerd.  Het personeel heeft in 
2019 al de noodzakelijke cursussen doorlopen. Daarnaast is er ruimte om op eigen initiatief 
aanvullende cursussen te volgen. Deze worden veelal georganiseerd en gegeven door de 
samenwerkende zwembaden Drenthe. In 2019 zijn 3 toezichthouders intern opgeleid. 
 
4.3. “Vrienden van ” en vrijwilligers 
De twee buitenbaden kennen beide een ‘vrienden stichting’, respectievelijk de Vrienden van 
Lemferdinge en de Vrienden van Leemdobben.  
Deze stichtingen hebben leden die jaarlijks een vrijwillige bijdrage betalen. Hiermee worden 
activiteiten in de zwembaden ondersteund en/of nieuwe (speel)attributen aangeschaft. Dit geeft een 
meerwaarde aan de zwembaden. Dorpsbewoners voelen zich ook via de stichting Vrienden van 
Leemdobbe en Vrienden van Lemferdinge zeer betrokken bij de buitenbaden.  
De vrienden en vrijwilligers van de Leemdobben richten zich vooral op het onderhoud van het 
zwembad en de groenvoorziening. Wekelijks zijn hier een aantal mensen in aan het werk.  
De vrienden van Lemferdinge richten zich meer op het organiseren van activiteiten in het zwembad. In 
2019 organiseerden ze voor de derde keer een midgetgolftoernooi. Ze hebben veel bijgedragen aan 
het organiseren van alle festiviteiten ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. 
Naast de vrienden zijn er een aantal vrijwilligers bij Lemferdinge elke vrijdagochtend aan het werk in 
het tuinonderhoud. Als stichting zijn we erg verheugd met de inzet van de vele vrijwilligers die er mede 
voor zorgdragen dat de zwembaden er top bijliggen. 
 
4.4. Vertrouwenscommissie.  
In 2018 is de vertrouwenscommissie opnieuw ingesteld. Twee onafhankelijke, niet aan de Stichting 
verbonden personen (een vrouw, een man) zijn benoemd als lid van deze commissie. Zij zijn bereid 
deze taak voorde komende jaren op zich te nemen. In 2019 heeft niemand gebruik hoeven te maken 
van de commissie. 
 

5. Duurzaamheidsproject 
 

Ook in 2019 was de uitvoering van het ambitieuze duurzaamheidsplan een belangrijk aandachtspunt 
voor het bestuur.  Inzet is om door aanpassing en optimalisering van de systemen het energieverbruik 
en de kosten daarvan sterk te laten dalen. En er zijn weer flinke stappen gezet om volledig duurzaam 
te worden. Het openluchtbad Leemdobben is voorzien van twee warmtepompen voor het verwarmen 
van het zwembadwater en een warmtepomp voor douchewater. In augustus 2019 is het bad volledig 
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van het gas afgesloten. Zwembad Leemdobben wekt nu meer elektriciteit op dan het zelf verbruikt. Ze 
levert 25.000 kWh per jaar af aan het openbare net. De bevindingen van de ombouw van 
Leemdobben waren zo positief dat besloten is ook Lemferdinge begin 2020 van warmtepompen te 
voorzien. 
 
Voor de warmtepompen is de ISDE (Investering Subsidie Duurzame Energie) aangevraagd. Deze is 
toegekend en inmiddels uitbetaald te weten 15.000 euro. Voor de uitvoering van werkzaamheden 
betrekking hebbende op duurzaamheid is een BOSA-subsidie verkregen van 30 % op de totale 
kosten.  
 
Begin 2019 is het zonnecollectorsysteem van Lemferdinge grondig gereviseerd. In Leemdobben is   
systeemfout hersteld. Beide installaties produceren nu zoals verwacht mag worden. 
 
Streven naar duurzaamheid blijft een belangrijk aandachtspunt voor onze zwembaden. De uitvoering 
van het duurzaamheidsplan gaat ook in 2020 verder. Er is besloten tot plaatsing van warmtepompen 
in Lemferdinge. Het lekke dak van Aqualaren zal worden vervangen door een nieuw mastieken dak 
met een isolatie laag van 20 cm. Dit verhoogt de isolatiewaarde drastisch, hetgeen een aanzienlijke 
energiebesparing zal geven. In 2019 is onderzocht of en hoe het plaatsten van zonnepanelen voor 
Aqualaren is te realiseren. Er is een SDE + subsidie aangevraagd bij het RVO voor het produceren 
van 200.000 kWh per jaar.  
 
Financiering en medefinanciering van het duurzaamheidsplan is voortdurend een aandachtspunt.   
 
Energie verbruik  
Aqualaren:  
In 2019 was het gasverbruik in Aqualaren 99.800 m3  
In 2018 was dit 134.000m3. 
Het verbruik van elektriciteit was in 2019 446.000 kWh tegen 367.000 kWh in 2018.  
Het verbruik van elektriciteit is weliswaar toegenomen door het gebruik van de warmtepomp, maar het 
geeft een flinke besparing op het gasverbruik. 
 
De buitenbaden:  
Voor de openluchtbaden was 2019 een ongunstig stookseizoen. De maand mei was bijzonder koud 
en in september waren de baden langer open. Ondanks dit zijn de energie cijfers positief, hetgeen 
blijkt uit onderstaande tabel.  
 
Het gasverbruik Leemdobben in 2019 was 9.700 m3.  
Het verbruik van elektrisch was 34.000 kWh. 
 
Het gasverbruik Lemferdinge in 2019 was 31.800 m3.  
Het verbruik van elektrisch was 35.500 KWh. 
 
In beide buitenbaden zijn we kritisch blijven kijken naar de instellingen van pompen en de ketel en 
hebben deze nog beter kunnen inregelen waardoor we zowel op gebied van gas als elektriciteit winst 
hebben kunnen behalen. 
 
Overzicht 2015 t/m 2019 

      
Energieverbruik (gas/ m3) 2015 2016 2017 2018 2019 
Aqualaren    184.341 188.045 174.793 134.300 99.800 
Leemdobben   24.641 17.233 17.258 8.788 9.700 
Lemferdinge   54.046 35.714 31.430 23.116 31.800 
Totaal     263.028 240.992 223.481 166.204 145.000 
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Energieverbruik (stroom/ kWh) 2015 2016 2017 2018 2019 
Aqualaren    322.554 280.986 280.994 367.618 446.000 
Leemdobben   102.886 75.249 44.138 38.021 34.000 
Lemferdinge   110.081 79.689 56.181 37.588 35.500 
Totaal     535.521 435.924 381.313 443.227 515.500 
        
Energieverbruik (water/ m3) 2015 2016 2017 2018 2019 
Aqualaren    8.347 7.751 8.470 9.352          2000 
Leemdobben   3.243 2.916 2.172 775            700 
Lemferdinge   3.125 3.980 2.897 502            500 
Totaal     14.715 14.647 13.539 10.629         3.200 

 
6. Financiën 
 

In het jaar 2019 is een resultaat van € 72.471 -- behaald, Dit wordt toegevoegd aan de algemene 
reserve. De jaarlijkse (geïndexeerde) exploitatiebijdrage bedroeg in 2019 € 722.582. Daarnaast is 

incidenteel een bedrag van € 82.414 bijgedragen overeenkomstig art. 4.2. Uit de exploitatie-
overeenkomst voor de periode 2015-2018 en is structureel vanaf 2019 de subsidie verhoogt met € 
32.953.  De jaarlijks te betalen canon voor de erfpacht is € 1. 
 
Voor de verdere informatie over de resultaten verwijzen we naar de jaarrekening van 2019.  
 

7. Situatie corona 2020 
 

Zoals veel bedrijven in Nederland zijn ook onze zwembaden zwaar getroffen door de gevolgen van 
het corona virus. 
Na eerst gedwongen de deuren te moeten sluiten van Aqualaren op 13 maart en de opening van de 
buitenbaden te moeten uitstellen (opening was gepland op 27 april) was er vanaf half mei weer de 
mogelijkheid de deuren (met alle beperkingen) te openen. 
Echter zijn de financiële gevolgen groot door de beperkte mogelijkheden voor de zwembaden, de 
zwembaden hebben zich te houden aan het protocol “verantwoord zwemmen”. 
Het bestuur heeft besloten om niet alleen te kijken naar de korte termijn, maar juist te kijken naar de 
gevolgen op lange termijn en daarin haar verantwoordelijkheid te nemen. 
We hebben hoog ingezet op duurzaamheid om de toekomst van de zwembaden tot in lengte van jaren 
veilig te stellen en wil dit nu niet op het spel zetten. 
Daarom is er overleg met de gemeente geweest en dit heeft er toe geleid dat de gemeente een 
garantstelling heeft afgegeven voor €100.000 voor de tekorten die zullen ontstaan. 
Scenario waar voor is gekozen is het openen van de buitenbaden per 1 juli en het binnenbad 
vooralsnog niet eerder te openen dan 1 september. De totale gevolgen voor het gehele jaar zijn nog 
niet goed te overzien, maar het zal financieel een zwaar jaar worden. 

 
8. Tot slot  

Aan het eind van dit verslag willen we graag alle betrokkenen, medewerkers, vrijwilligers, donateurs, 
belangenbehartigers danken voor hun inzet over het afgelopen jaar. De stichting is erg blij met deze 
gezamenlijke inspanning en betrokkenheid.  
 
Zuidlaren, 2 juli 2020   
Het bestuur:  
J. van der Wal, voorzitter 
A. A. Mul, secretaris   
H. Keizer, penningmeester   
K.H. Knot  
J.B.R. Lukkien   
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na winstbestemming)

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Machines en installaties 809.597 734.859
Inventaris 62.363 63.418

871.960 798.277

Vlottende activa

Voorraden  (2) 6.994 6.962
Vorderingen  (3) 108.884 62.337
Liquide middelen  (4) 1.047.698 891.156

 1.163.576 960.455

 2.035.536 1.758.732



31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen  (5)

Overige reserves 143.674 71.203

Voorzieningen  (6)

Overige voorzieningen 764.100 619.947

Langlopende schulden  (7)

Leningen o/g 756.410 840.455

Kortlopende schulden  (8)

Aflossingsverplichtingen langlopende
schulden 84.045 84.045
Crediteuren 60.651 33.216
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 18.958 19.044
Overige schulden en overlopende
passiva 207.698 90.822

371.352 227.127

 2.035.536 1.758.732

Rapport inzake de jaarrekening 2019             
van Stichting Zwembaden Gemeente Tynaarlo, te Zuidlaren             
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie
2019

€

Begroting
2019

€

Realisatie
2018

€

Baten

Netto-omzet  (9) 939.562 761.200 900.908
Subsidies  (10) 876.292 695.800 684.190

Som der baten 1.815.854 1.457.000 1.585.098

Lasten

Inkoopwaarde van de omzet

Inkoopwaarde van de omzet  (11) 64.902 - 67.701

Exploitatiekosten

Personeelskosten  (12) 711.891 689.000 679.701
Afschrijvingen  (13) 95.413 109.000 49.260
Overige bedrijfslasten  (14) 851.608 659.000 746.326

1.658.912 1.457.000 1.475.287

Saldo voor financiële baten en lasten 92.040 - 42.110
Financiële baten en lasten  (15) -19.569 - -5.390

Saldo 72.471 - 36.720

Resultaatbestemming

Overige reserves 72.471 - 36.720

Rapport inzake de jaarrekening 2019             
van Stichting Zwembaden Gemeente Tynaarlo, te Zuidlaren             
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Zwembaden Gemeente Tynaarlo, statutair gevestigd te Zuidlaren, en haar
groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit het geven van zwemlessen en het bieden van de
mogelijkheid voor recreatief en sportief zwemmen.

De onderneming staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel regio Noord
onder nummer 41019115.

Vestigingsadres

Stichting Zwembaden Gemeente Tynaarlo is feitelijk gevestigd op Wilhelminalaan 1 te Zuidlaren.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening van de stichting is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen (RJ) C1 'Kleine-organisaties-zonder-winststreven'. 

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst-en-verliesrekening zijn referenties
opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.

Sinds 1 januari 2019 is de btw-regeling voor stichtingen zoals de onze aangepast. Dat betekent dat voor
het zwembadgedeelte over de opbrengsten geen 9% btw hoeft te worden afgedragen en dat tevens geen
21% btw over de lasten meer kan worden teruggevraagd. Hierdoor ontstaan (grote) verschillen in de
vergelijking tussen 2019 en 2018. Daartegenover is hiervoor een gedeeltelijke compensatie in de vorm
van Subsidie BOSA (tot en met het jaar 2023).

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur 
zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van
deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting
op de desbetreffende jaarrekeningposten.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare lasten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.             
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Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de
FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.

Vorderingen en overlopende activa

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar, tenzij anders vermeld.

Voorzieningen

Betreft een voorziening voor groot onderhoud voor de gebouwen en installaties. Deze voorziening is
gebaseerd op de geschatte bedragen voor toekomstig groot onderhoud zoals deze zijn vastgelegd in het
onderhoudsplan. Op basis van dit onderhoudsplan is uitgerekend hoeveel er jaarlijks gedoteerd moet
worden aan de voorziening. De werkelijke kosten worden in mindering gebracht op de voorziening.

Langlopende schulden

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale
waarde.

Investeringssubsidies

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in
de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of
disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de
uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van
de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd.

Netto-omzet

De opbrengsten bestaan uit levering van goederen en diensten  onder aftrek van kortingen en dergelijke
en van over de omzet geheven belastingen.

Brutobedrijfsresultaat

Het brutobedrijfsresultaat bestaat uit de netto-omzet, de wijziging in de voorraad gereed product en
goederen in bewerking, de geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf, de overige
bedrijfsopbrengsten, de kosten van grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en andere
externe kosten.
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Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de
gesubsidieerde lasten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

Kosten algemeen

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Machines
en

installaties

€

Inventaris

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2019 734.859 63.418 798.277
Investeringen 160.096 9.000 169.096
Afschrijvingen -85.358 -10.055 -95.413

Boekwaarde per 31 december 2019 809.597 62.363 871.960

Aanschaffingswaarde 894.955 556.247 1.451.202
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -85.358 -493.884 -579.242

Boekwaarde per 31 december 2019 809.597 62.363 871.960

Afschrijvingspercentages
%

Machines en installaties  10
Inventaris  10-20

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

2. Voorraden

Voorraad 6.994 6.962

3. Vorderingen

Debiteuren 12.211 6.347
Belastingen en premies sociale verzekeringen 4.894 21.816
Overige vorderingen en overlopende activa 91.779 34.174

108.884 62.337
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31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Debiteuren

Debiteuren 12.211 6.347

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 4.894 21.816

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen 70.553 10.719
Overlopende activa 21.226 23.455

91.779 34.174

Overige vorderingen

Te ontvangen subsidie BOSA 53.430 -
Te ontvangen investeringssubsidie - 10.719
Te ontvangen schade-uitkering 17.123 -

70.553 10.719

Overlopende activa

Ziekengeld 3.135 5.920
Vooruitbetaalde assurantiepremies 18.091 17.535

21.226 23.455

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar, tenzij anders vermeld. 

4. Liquide middelen

Rabobank, rekening-courant 1.037.556 868.759
ING Bank, rekening-courant 8.187 17.584
ING Bank, extra rekening 270 270
Kas 234 330
Kruisposten 1.451 4.213

1.047.698 891.156
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PASSIVA

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

5. Reserves en fondsen

Overige reserves 143.674 71.203

2019

€

2018

€

Overige reserves

Stand per 1 januari 71.203 34.483
Resultaatbestemming boekjaar 72.471 36.720

Stand per 31 december 143.674 71.203

Het eigen vermogen, bestaande uit de overige reserve, staat ter vrije beschikking van de stichting.
Uit hoofde van de exploitatieovereenkomst met de Gemeente Tynaarlo bedraagt het plafond van de
overige reserve € 250.000.

6. Voorzieningen

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Overige voorzieningen

Groot onderhoud gebouwen 764.100 619.947

2019

€

2018

€

Groot onderhoud gebouwen

Stand per 1 januari 619.947 478.866
Dotatie 302.000 270.000
Onttrekking -157.847 -128.919

Stand per 31 december 764.100 619.947

De voorziening groot onderhoud, die dient ter dekking van de toekomstige lasten van groot onderhoud
aan de bedrijfsgebouwen en installaties.
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7. Langlopende schulden

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Leningen o/g

Lening Gemeente Tynaarlo 756.410 840.455

Op 5 december 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het duurzaamheidsplan van de stichting
zwembaden gemeente Tynaarlo. De gemeente Tynaarlo heeft ter financiering van het duurzaamheidsplan
een lineaire lening verstrekt met een hoofdsom van € 924.500,- en met een looptijd van 11 jaar tegen een
rentepercentage van 1,5%. 

2019

€

2018

€

Lening Gemeente Tynaarlo

Stand per 1 januari 924.500 -
Opgenomen gelden - 924.500
Aflossing -84.045 -

Stand per 31 december 840.455 924.500
Aflossingsverplichting komend boekjaar -84.045 -84.045

Langlopend deel per 31 december 756.410 840.455

Deze lening ad € 924.500 is verstrekt ter financiering van investeringen in duurzaamheidsmaatregelen. 
Van het restant van de lening per 31 december 2019 heeft een bedrag van € 504.223 een looptijd langer
dan vijf jaar.

8. Kortlopende schulden

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden

Leningen 84.045 84.045

Crediteuren

Crediteuren 60.651 33.216

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 11.092 10.899
Pensioenen 7.866 8.145

18.958 19.044
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31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden 207.698 90.822

Overige schulden

Vakantiegeld 25.828 26.481
Vakantie- en verlofuren 24.110 26.775
Accountantskosten 18.214 15.086
Overwerkuren personeel 6.942 4.708
Vooruitontvangen uit kaartverkoop* 7.552 17.579
Terug te betalen subsidie RVO i.v.m. zonnepanelen 124.933 -
Schuld nettolonen 119 193

207.698 90.822

*) Betreft een schatting op basis van verkochte meerbadenkaarten

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Leaseverplichting

Er is sprake van een serviceovereenkomst inzake de automatisering. De looptijd van de overeenkomst is
tot en met 31-12-2021. De jaarlijkse verplichting bedraagt circa € 33.568.
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Gebeurtenissen na balansdatum i.v.m. COVID-19

De uitbraak van het coronavirus COVID-19 gedurende de eerste maanden van 2020 heeft grote gevolgen
op de wereldwijde economie. De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus COVID-19 zijn in onze
situatie gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per
balansdatum en zijn derhalve niet in deze jaarrekening verwerkt.. 

Door de uitbraak van het coronavirus COVID-19 en de ontstane coronacrisis heeft het binnenbad
gedwongen de deuren moeten sluiten op 13 maart  2020, daarnaast is de geplande opening voor het
zomerseizoen van de buitenbaden uitgesteld (oorspronkelijk op 27 april 2020 gepland). De zwembaden
dienen zich te houden aan het protocol "verantwoord zwemmen". 

Het bestuur heeft een herziene begroting opgesteld voor 2020, waarbij wordt uitgegaan van opening van
de buitenzwembaden per 1 juli en opening van het binnenbad (vooralsnog) per 1 september. Het
geraamde verlies voor 2020 is € 195.000. 

De gemeenteraad van de gemeente Tynaarlo heeft in de raadsvergadering van dinsdag 16 juni 2020
besloten tot een garantstelling van € 100.000 met betrekking tot het geraamde verlies. Het restant van het
verlies zal worden gedragen uit de overige reserves.

Op basis van onze financiële positie en de huidige inzichten verwachten wij niet dat de continuïteit van de
organisatie in gevaar zal zijn. De situatie kan morgen echter anders zijn. De totale financiële gevolgen -
zowel in negatieve zin als het tijdstip van herstel en de mate waarin- van het coronavirus COVID-19 voor
de organisatie kan dan ook niet redelijkerwijs betrouwbaar worden ingeschat.
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€
9. Netto-omzet

Entreegelden 494.457 493.115
Lesgelden 191.625 150.836
Doelgroepen 47.003 39.226
Diversen 21.395 16.505
Verhuur bad 33.806 32.679
Opbrengst horeca 151.276 168.547

939.562 900.908

Aqualaren Lemferdinge De Leemdobben Realisatie 2019

€ € € €

Entreegelden 190.063          165.587          138.807          494.457          

Lesgelden 177.277          7.286              7.062              191.625          

Doelgroepen 43.910            1.462              1.631              47.003            

Diversen 14.642            1.458              5.295              21.395            

Verhuur bad 29.992            2.874              940                 33.806            

Opbrengst horeca 92.392            29.553            29.331            151.276          

548.275          208.220          183.066          939.562          
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Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€
10. Subsidies

Exploitatiesubsidie Gemeente Tynaarlo 722.582 673.466
Incidentele subsidie 2015-2018 Gemeente Tynaarlo 82.414 -
Subsidie SDE 17.866 10.724
Subsidie BOSA 53.430 -

876.292 684.190

Exploitatiesubsidie Gemeente Tynaarlo
Betreft de bijdrage voor exploitatie van de zwembaden. De subsidie heeft een structureel karakter. De
bijdrage wordt verleend op basis van de exploitatieovereenkomst zwembaden 2015-2029 zoals
overeengekomen op 20 februari 2015. De bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd (2019: 2,4%) en is vanaf
boekjaar 2019 tevens structureel verhoogd met € 32.953. De voorwaarden voor de subsidie zijn vermeldt
in de exploitatieovereenkomst.

Incidentele subsidie 2015-2018
Op basis van de evaluatie van de jaren 2015-2017 is door de gemeente Tynaarlo, zoals besloten in de
raadsvergadering van 7 mei 2019, een aanvullende subsidie verstrekt. Deze subsidie heeft een
incidenteel karakter. Er zijn geen nadere voorwaarden gesteld. 

Subsidie SDE
De subsidie is verkregen vanuit de "Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie", een subsidie
beschikbaar gesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De subsidie heeft een
structureel karakter. Er worden geen voorwaarden gesteld, anders dan het daadwerkelijk produceren van
duurzame energie. De subsidie wordt verleend voor de buitenbaden de Leemdobben te Vries en
Lemferdinge te Paterswolde.   

Subsidie BOSA
De subsidie is verkregen vanuit de regeling "Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties" 
(BOSA). De subsidie heeft een incidenteel karakter en is afhankelijk van het gedane onderhoud. De
regeling is geïntroduceerd ter compensatie van het BTW-nadeel dat de stichting ondervindt op de niet-
aftrekbare voorbelasting van dit onderhoud, met ingang van 2019. 

Inkoopwaarde van de omzet

11. Inkoopwaarde van de omzet

Inkopen 64.902 67.701

12. Personeelskosten

Lonen en salarissen 577.469 544.501
Sociale lasten 134.422 135.200

711.891 679.701
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Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€

Lonen en salarissen

Brutoloon 554.076 542.099
Mutatie voorziening vakantiegeld -654 2.616
Extern doorbelaste personeelskosten 35.231 33.045
Premie ziekteverzekering 34.115 28.060
Ontvangen ziekengelduitkeringen -45.299 -61.319

577.469 544.501

Sociale lasten

Sociale lasten 83.528 80.501
Pensioenpremie 31.415 31.480
Overige personeelskosten 19.479 23.219

134.422 135.200

Personeelsleden

Bij de stichting zijn 43 personeelsleden werkzaam geweest, berekend op fulltimebasis is dit 13,2 Fte 
(2018: 49 respectievelijk 13,8).

13. Afschrijvingen

Materiële vaste activa 95.413 49.260

Afschrijvingen materiële vaste activa

Machines en installaties 85.358 38.677
Inventaris 10.055 10.583

95.413 49.260

14. Overige bedrijfslasten

Onderhoud 520.723 441.873
Energielasten 180.896 161.199
Kantoorlasten 31.909 26.140
Verkooplasten 26.207 16.347
Algemene lasten 91.873 100.767

851.608 746.326

Onderhoud

Onderhoudskosten 114.840 97.212
Schoonmaakkosten 18.680 16.614
Overige huisvestingskosten 51.635 30.447
Dotatie voorziening onderhoud 302.000 270.000
Leasekosten 33.568 27.600

520.723 441.873
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Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€

Energielasten

Elektriciteitsverbruik 67.465 51.820
Gasverbruik 99.615 94.390
Waterverbuik 13.816 14.989

180.896 161.199

Op de energiekosten zijn de volgende bijzonderheden geweest, waardoor ze ten opzichte van 2018 zijn
gestegen:
-    Er hebben prijsverhogingen plaatsgevonden in 2019 (o.a. energiebelasting en transportkosten, betreft
algemeen beeld)
-    De btw blijft voor rekening van het zwembad, wat kostenverhogend werkt
-    De buitenbaden zijn langer open geweest in 2019, wat extra energiekosten heeft opgeleverd
-    Daartegenover enkele energiebesparende maatregelen zijn doorgevoerd, waardoor er besparingen
zijn gerealiseerd

Kantoorlasten

Kantoorbenodigdheden 4.650 2.795
Porti en telefoon 9.713 6.196
Contributies en abonnementen 14.051 14.242
Drukwerk en kopieerkosten 3.495 2.907

31.909 26.140

In 2019 zijn er nieuwe telefoons voor de buitenbaden aangeschaft, waardoor de kosten porti en telefoon
zijn gestegen t.o.v. 2018.

Verkooplasten

Reclamekosten etc. 23.787 16.347
Onvoorziene kosten 2.420 -

26.207 16.347

Er is in 2019 een actiever advertentiebeleid gevoerd voor de verkoop van abonnementen, waardoor de
abonnementskosten zijn gestegen t.o.v. 2018.

Algemene lasten

Accountantskosten 16.128 22.000
Bestuurskosten 723 173
Verzekeringen 25.953 24.513
Belastingen en heffingen 20.487 17.640
Chemicaliën 14.657 15.399
Wateronderzoek 5.198 5.100
Beveiligingskosten 2.725 6.938
Kosten evenementen 2.704 6.306
Zwemdiploma's/stickers 3.298 2.698

91.873 100.767

In 2018 is er een beveiligingssysteem aangeschaft voor de Leemdobben. Daarom zijn de kosten in 2019
lager.
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Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€
15. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten -19.569 -5.390

Rentelasten en soortgelijke lasten

Bankkosten -5.702 -5.390
Rente lening Gemeente Tynaarlo -13.867 -

-19.569 -5.390
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Ondertekening van de jaarrekening

Zuidlaren, 2 juli 2020

Voorzitter Secretaris
J. van der Wal A.A. Mul 

Penningmeester Bestuurslid
H. Keizer K.H. Knot 

Bestuurslid
J.B.R. Lukkien
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OVERIGE GEGEVENS

1                Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.

2                Statutaire regeling winstbestemming

De winstbestemming vindt plaats overeenkomstig artikel 5 van de statuten. Daarin is bepaald dat de winst
ter beschikking staat van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die deze geheel of gedeeltelijk
kan bestemmen tot vorming van - of storting in - één of meer algemene of bijzondere reservefondsen.
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Ref.: J.NO.20204 
 

accon avm controlepraktijk B.V., Zonnedauw 11, 9202 PE Drachten, Postbus 623, 9200 AP Drachten 
T: 088 44 69 004, F: 088 44 69 046, www.acconavm.nl 

 
Op onze dienstverlening en/of andere rechtshandelingen zijn steeds de algemene voorwaarden van accon■avm controlepraktijk b.v. van toepassing, waarin een 
beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09114597 en zullen op 
eerste verzoek kosteloos aan u worden toegezonden. Tevens kunt u de algemene voorwaarden via onze website https://acconavm.nl/algemene-voorwaarden/ 
raadplegen. Bezoek ook onze website voor meer informatie over onze dienstverlening, onze mensen en onze ambities. Bovengenoemde disclaimer en 
aansprakelijkheidsbeperking gelden niet alleen voor accon■avm controlepraktijk b.v. maar ook voor iedere andere entiteit binnen het Accon avm-netwerk en onze en 
hun respectieve personeelsleden. 
 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  
 
Aan: het bestuur van Stichting Zwembaden Gemeente Tynaarlo  
 
VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2019 
 
ONS OORDEEL MET BEPERKING 
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Zwembaden Gemeente Tynaarlo te Zuidlaren 
gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening uitgezonderd de mogelijke 
effecten van de aangelegenheden beschreven in de paragraaf 'De basis voor ons oordeel met 
beperking' een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting 
Zwembaden Gemeente Tynaarlo per 31 december 2019 en van het saldo van baten en lasten over 
2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 
voor Kleine Organisaties-zonder-winststreven.  
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2019; 
2. de staat van baten en lasten over 2019; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en andere toelichtingen. 
 
DE BASIS VOOR ONS OORDEEL MET BEPERKING 
De twee buitenbaden: Lemferdinge en De Leemdobben 
In de administratieve organisatie rondom de quasi-goederenbeweging voor de entreegelden is 
onvoldoende controle technische functiescheiding aanwezig, worden geen toegangsbewijzen 
uitgereikt en ontbreken toegangspoorten. In de administratieve organisatie rondom de 
goederenbeweging voor de opbrengst horeca is onvoldoende controle technische functiescheiding 
aanwezig. Als gevolg van deze aangelegenheden ontbreekt een toereikende beheersing voor een 
betrouwbare primaire registratie van de processen rondom de quasi-goederenbeweging voor de 
entreegelden en de goederenbeweging voor de opbrengst horeca. Vanwege deze omstandigheden 
is het niet mogelijk door accountantscontrole op rationele wijze de vereiste zekerheid te verkrijgen 
over de volledigheid van de in de jaarrekening opgenomen baten uit entreegelden en opbrengst 
horeca en de daarmee rechtstreeks samenhangende posten. Wij hebben dientengevolge niet 
kunnen vaststellen of er eventuele correcties nodig zouden zijn met betrekking tot voormelde 
posten. Deze situatie deed zich voorgaand jaar ook voor. 
 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  
 

https://acconavm.nl/algemene-voorwaarden/
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Wij zijn onafhankelijk van Stichting Zwembaden Gemeente Tynaarlo zoals vereist in de Verordening 
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel met beperking.  
 
BENADRUKKING VAN DE GEVOLGEN VAN HET CORONAVIRUS COVID-19 VOOR DE ORGANISATIE 
Wij vestigen de aandacht op het onderdeel ‘Gebeurtenissen na balansdatum’ in de toelichting (op 
pagina 21) van de jaarrekening waarin de gevolgen van het coronavirus COVID-19 voor de 
organisatie na balansdatum zijn beschreven. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze 
aangelegenheid. 
 
VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, 
die bestaat uit:  
• het bestuursverslag 
• de overige gegevens 
 
Uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangelegenheden beschreven in de paragraaf 'De basis 
voor ons oordeel met beperking' zijn wij op grond van onderstaande werkzaamheden van mening 
dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. 
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekening.  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag in overeenstemming met 
de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 voor Kleine Organisaties-zonder-
winststreven. 
 
BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING  
 
VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR VOOR DE JAARREKENING 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 voor 
Kleine Organisaties-zonder-winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een 
zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of 
fraude.  
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet 
het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het 
bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of 
als beëindiging het enige realistische alternatief is. 
 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de stichting haar stichtingsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  
 
ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel.  
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.  
 
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage 
bij onze controleverklaring. 
 
Drachten, 2 juli 2020 
 
accon avm controlepraktijk B.V. 
Namens deze: 
 
 
 
Origineel is getekend door F. Kroon RA 
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BIJLAGE BIJ ONZE CONTROLEVERKLARING OVER DE JAARREKENING 2019 VAN STICHTING ZWEMBADEN 
GEMEENTE TYNAARLO  
 
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat 
een controle inhoudt. 
 
DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE ACCOUNTANT VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 
onder andere uit:   
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en 

uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende 
en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de stichting;  

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan; 

• het evalueren van de toelichting ‘Gebeurtenissen na balansdatum‘ ingaande op de gevolgen 
van het coronavirus COVID-19 op de organisatie. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 
controle-informatie die verkrijgen is tot de datum van onze controleverklaring; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen 
en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid 
van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te 
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar 
continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

 
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 


