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Voorwoord 

L.S., 

Voor u ligt ons eerste jaarverslag, waarin we terugkijken op het afgelopen seizoen en 

waarin we een aantal beleidsvoornemens uitleggen. 

Stichting Gym&Turnen Arnhem is een Sociaal Belang Behartigende Instelling voor en door 

Arnhemmers en Velpenaren, opgericht eind 2015. We stellen ons tot doel om het 

recreatieve turnen in Arnhem en Velp te bevorderen, ontwikkelingsachterstanden bij 

peuters weg te werken, oudere stadgenoten op een prettige en gezonde manier uit hun isolement te helpen 

en gymnastiek als middel in te zetten voor bijzondere doelgroepen, zoals naschools aanbod en mensen met 

een verstandelijke beperking. Tenslotte bieden we kinderen, die moeite hebben met het behalen van hun 

zwemdiploma tijdens reguliere zwemlessen, de mogelijkheid om dit in kleinere groepjes en met meer 

individuele aandacht alsnog te doen. 

Wij werken samen met een groot aantal maatschappelijke partners in het behalen van onze doelen. 

Ik wens u veel leesplezier! 

Miloš Bunda 

 

Voorzitter 
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Uitgangspunten van de verslaglegging 

Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Stichting Gym&Turnen Arnhem. De Stichting Gym&Turnen 

Arnhem staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 

64479242 en heeft haar zetel in Arnhem. De Stichting is een professionele, Sociaal Belang Behartigende 

Instelling (SBBI) met een breed gymnastiek- en turnaanbod voor diverse doelgroepen variërend van 

peuters tot ouderen. 

Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor Kleine-Organisaties-

zonder-winststreven gevolgd. 

In dit jaarverslag kijken we uitgebreid terug op het gevoerde beleid en de uitgevoerde activiteiten in 2016. 

Hiermee leggen we verantwoording af aan onze stakeholders, zijnde de gemeente Arnhem als 

subsidieverlener, de deelnemers aan onze activiteiten, onze medewerkers, onze sponsoren en de 

organisaties die diensten van ons afnemen. 

Door Kab Accountants & belastingadviseurs Oost N.V. zijn het jaarverslag en de feitelijke boekhouding 

doorgenomen en is er steeksproefsgewijs gecontroleerd tegen onderliggende informatie en facturen. Ook 

heeft zij de aanwezigheid van bestaande werkprocedures vastgesteld. Tenslotte heeft zij een rapport van 

bevindingen opgesteld. Uit het onderzoek zijn geen bijzonderheden gebleken. 
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 Activiteitenverslag 

GYMKIDS 

In samenwerking met kinderdagverblijven en peuterspeelzalen van SKAR en SPA worden er op alle VVE 

locaties in Arnhem door onze docenten GymKids lessen verzorgd. Met deze lessen leveren we een actieve 

bijdrage aan het wegwerken van ontwikkelingsachterstanden bij peuters.  

Sinds 2014 hebben wij, in samenwerking met Rezulto, gewerkt aan het integreren van LOGO 3000 in onze 

Gymkids lessen. Op deze manier kunnen wij naast de motorische ontwikkeling ook een positieve bijdrage 

leveren aan het wegwerken van taalachterstand. 

Deze integratie loopt inmiddels succesvol tot tevredenheid van onze samenwerkingspartners, waarmee we 

weer een nieuwe stap hebben gezet in de uitvoering van het VVE-beleid in de Gemeente Arnhem. In 2015 

hebben onze lesgevers ook een bijscholing gevolgd om in een vroegtijdig stadium te kunnen herkennen of 

kinderen gebaat zouden zijn bij behandeling door een kinderfysiotherapeut. 

In 2016 hebben we ingezet op het continueren van ons aanbod en hebben we ons aanbod uitgebreid op een 

VVE-intensieve locaties (te weten de Peuterspeelzalen “het Pompeltje”, “de Trommelaar”, “de Rakkertjes” 

en “Pinokkio”). Inmiddels bereiken we met onze lessen 480 kinderen met een VVE-indicatie. 

GYMFIT 

In juni 2016 is het Stadpastoraat verhuisd naar het Rozet, waardoor we op zoek moesten gaan naar een 

nieuwe locatie voor onze deelnemers in het Spijkerkwartier. We zijn hier tijdig mee aan de slag gegaan en 

hebben deze groep nu onder kunnen brengen in buurthuis De Lommerd.  

Na de zomervakantie zijn we gestopt met onze GymFit dagbesteding voor De Weldam aangezien de 

gemeente Arnhem de uitvoering van deze activiteiten weer zelf wilde organiseren. 

Stichting Gym&Turnen Arnhem heeft in 2016 meegedaan aan de pilot van het Soople project. Soople speelt 

in op het bewegen op een verantwoorde manier, waarbij plezier centraal staat, rekening houdend met de 

veranderingen die in het lichaam plaatsvinden als men ouder wordt. Als basis hiervoor worden vier pijlers 

gehanteerd: kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen en coördinatie.  

Daarnaast is er aandacht voor de sociaal psychologische aspecten van bewegen. Twee van onze GymFit 

docenten zijn opgeleid om volgens het Soople concept hun lessen vorm te geven. Hierdoor zijn zij in staat 

om nog beter in te spelen op fysieke veranderingen bij deelnemers en kunnen zij daarmee het plezier in het 

bewegen terug geven aan onze deelnemers. In januari 2016 waren we gestart met 248 actieve deelnemers, 

eind 2016 zaten we op 267 actieve deelnemers. 
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RECREATIEF TURNEN 

Bij het verzorgen van recreatieve turnlessen aan kinderen hebben we last van de ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt: het is voor de vaak jongere lesgevers moeilijk om werk te vinden, waardoor velen van hen 

van meerdere baantjes rond moeten komen. Dit komt de continuïteit niet altijd ten goede. Daarnaast is de 

arbeidsmarkt voor goede turnlesgevers krap (mede door bovenstaande ontwikkeling). 

Naast het borgen van continuïteit door middel van werving&selectie en het soms noodgedwongen moeten 

verschuiven van lessen, proberen we lesgevers aan ons te binden door te voorzien in goede 

arbeidsvoorwaarden en het coachen en begeleiden van deze lesgevers. 

Deze aanpak werpt zijn vruchten af, maar blijft voortdurend aandacht vragen.  In januari 2016 was het 

aantal actieve deelnemers 257, eind 2016 zaten we op 370 actieve deelnemers. We zien ook een groeiende 

belangstelling van 20-ers en 30-ers om weer te komen turnen. 

SPECIALE DOELGROEPEN 

ClubExtra 

De activiteiten van Clubextra zijn bedoeld voor kinderen die, vanwege een stoornis in het autistische 

spectrum, hooggevoeligheid of angst e.d., geen aansluiting kunnen vinden bij een reguliere sport- en of 

zwemvereniging of moeite hebben met bepaalde situaties in hun dagelijks leven. Het doel van ClubExtra is 

om de kinderen een veilige omgeving te bieden zodat ze zich kunnen ontwikkelen en ontplooien zodat ze 

op een later moment kunnen uitstromen naar het reguliere aanbod en beter in hun vel zitten. 

ClubExtra Aqua  

De ClubExtra Aqua (zwemlessen) heeft het hele jaar volle groepen gehad, in totaal wekelijks 25 kinderen. 

Aangezien vorderingen van de deelnemers langzaam gaan en er in kleine groepjes gewerkt wordt is er een 

wachtlijst. Om te zorgen dat de wachttijd niet te ver oploopt werken we samen met De Grote Koppel. Zij 

hebben, volgens hetzelfde principe, zwemlessen voor kinderen die in de reguliere zwemlessen niet mee 

kunnen komen. De samenwerking uit zich in het doorsturen van gezinnen naar De Grote Koppel om onze 

wachtlijst beheersbaar te houden.  

ClubExtra Weerbaarheid 

Sinds januari 2016 is ClubExtra Weerbaarheid ondergebracht bij Roy Alards van IK&KI en Dorette van 

Deelen van Kindercoaching Dorette.   

ClubExtra Gymnastiek 

De ClubExtra Gymnastiek begon in 2016 met 4 deelnemers. Ondanks alle inspanningen om de activiteit 

onder de aandacht te brengen kwamen er geen nieuwe deelnemers. Dit heeft ons doen besluiten om deze 

activiteit, met ingang 09 juli 2016 (start zomervakantie), te stoppen. 
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In september 2016 is de website www.clubextra-arnhem.nl opgezegd. Dit vanwege het feit dat ons aanbod 

in seizoen 2016-2017 alleen nog uit ClubExtra Aqua bestond en we graag alle informatie over onze 

activiteiten op één website wilden presenteren. 

GymFit Intramuraal 

De intramurale GymFit lessen worden verzorgd op Woonzorgcentrum de Vreedenhoff (Esperantolaan) en 

op Villa Oosterveld (Elden). Het betreft hier bij elkaar zo’n 30 deelnemers. 

Special Gym 

SpecialGym richt zich op mensen met een verstandelijke beperking, inclusief Alzheimer patiënten, die niet 

meer zelfstandig kunnen wonen. Hierbij moet gedacht worden aan een invulling van de dagbesteding in de 

vorm van bewegen op muziek, conditie en spierversterkende oefeningen. Voor deze groep staan 

gezelligheid en het op je eigen tempo meedoen centraal. Deze les is voortgekomen uit een samenwerking 

met Stichting Philadelphia. Op dit moment kennen we 9 actieve deelnemers. 

Naschoolse gym 

In samenwerking met maatschappelijke partners in de “moeilijkere” wijken van Arnhem hebben we in 

2016 de volgende lessen verzorgd voor de volgende partijen:  

• Margarethaschool in Malburgen: naschoolse gymnastieklessen en kleutergymlessen 

• Wijkclub Immerloo: naschoolse gymnastieklessen en sportinstuif 

In 2016 hebben we met deze activiteiten wekelijks 70 kinderen bereikt. Eind 2016 heeft Wijkclub 

Immerloo zich om budgettaire redenen teruggetrokken als partner/opdrachtgever.  

http://www.clubextra-arnhem.nl/
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Financieel verslag - Balans 

BALANS PER 31-12-2016 (NA RESULTAAT BESTEMMING) 

  31 DECEMBER 2016 31 DECEMBER 2015 

ACTIVA      

Vaste activa      

Materiële vaste activa (1)     

Inventaris   €    6.876,55  € - 

Financiële vaste activa (2)     

Verstrekte leningen   € -  € - 

   €    6.876,55  € - 

      

Vlottende activa      

Vorderingen (3)     

Handelsdebiteuren   €       440,00   € - 

Te vorderen lesgelden   € -     € -    

Waarborgsommen   €       297,15   € - 

Overlopende activa   €       159,03    

   €       896,18  € - 

      

Liquide middelen (4)  €    9.393,14  € 1.699,45 

      

   € 17.165,87  € 1.699,45 
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  31 DECEMBER 2016 31 DECEMBER 2015 

PASSIVA      

Eigen vermogen (5)     

Algemene reserves  €       410,03  -€ 868,08  

      

Voorzieningen (6) €       268,97  € -  

      

Kortlopende schulden (7)     

Crediteuren  €    6.351,63  € 2.567,53  

Overlopende passiva  € 10.135,24    

  €  16.486,87  € 2.567,53  

      

      

  € 17.165,87  € 1.699,45  

      

TOELICHTING OP DE BALANS 

1. MATERIËLE VASTE ACTIVA 

In 2016 is de inventaris van AAC 1899 Gymnastiek tegen boekwaarde overgenomen: 

AANSCHAFDATUM BETREFT AANSCHAFWAARDE 

19 april 2016 Spanbrug Kempenaersingel € 1.436,00  

19 april 2016 Spanbrug Venlosingel € 1,436,00  

19 april 2016 Spanbrug Bernhardlaan € 1.436,00  

19 april 2016 Plankoline Bernhardlaan €    748,00  

13 juni 2016 Spiegelwand MFC presikhaven €    400,00  

19 september 2016 Airmatten Kempenaersingel € 2.631,75 

   

Totale waarde bij aanschaf  € 8.087,75 

Afschrijvingen 2016  € 1.211,20 

Waarde inventaris op 31 december  € 6.876,55 

 

2. FINANCIËLE VASTE ACTIVA 

In 2016 verkeerde AAC 1899 Gymnastiek in serieuze financiële problemen. Middels een verstrekte lening 

ter grootte van € 2.715,25 kon een liquiditeitsprobleem worden opgelost. De lening is afgelost, waardoor 

er geen restschuld meer bleef staan. 
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3. VORDERINGEN 

De vorderingen bestaan uit handelsdebiteuren (een nog te ontvangen factuurbetaling) en 

waarborgsommen (betaalde borg voor sleutels/druppels van gymzalen waar wij lesgeven). 

4. LIQUIDE MIDDELEN 

De liquide middelen betreffen het saldo op de rekening courant rekening. 

5. EIGEN VERMOGEN 

In 2015 (het jaar van stichting) is er een verlies opgetreden doordat de oprichtingskosten hoger waren dan 

de opbrengsten. Hierdoor was de algemene reserve bij het begin van het boekjaar 2016 negatief. Het 

resultaat van alle productgroepen, met uitzondering van GymKids, is toegevoegd aan de algemene reserve. 

Het positieve resultaat van de Gymkids wordt gereserveerd als een voorziening voor verrekening met het 

resultaat van 2017.  

6. VOORZIENINGEN 

In 2016 is een voorziening opgenomen vanuit het batig saldo voor de activiteit GymKids. 

7. KORTLOPENDE SCHULDEN 

In 2015 had AAC 1899 Gymnastiek een startkapitaal ter grootte van € 2.567,53 verstrekt, waarmee de 

eerste facturen van de Stichting betaald konden worden. Dit bedrag is in januari 2016 weer terugbetaald. 

De crediteuren betreffen nog te betalen facturen, die betrekking hebben op het lopende boekjaar. Dit 

betreft twee facturen, die de Stichting heeft overgenomen van AAC 1899 Gymnastiek.  AAC 1899 

Gymnastiek werd op 7 juli 2016 bij besluit van de Algemene Ledenvergadering ontbonden. De vereffening 

werd afgerond op 25 november 2016. 

De overlopende passiva betreffen de overige kosten, die betrekking hebben op het lopende boekjaar, maar 

waarvoor de declaraties en/of facturen op 31 december 2016 nog niet waren ontvangen of waarvan de 

reeds gedane betaling nog niet (tijdig) was verwerkt door de bank.  
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Staat van baten en lasten per productgroep 

GYMKIDS 

  GEREALISEERD BEGROOT 

Netto opbrengsten (8) € 54.000,00 € 54.000,00 

    

Kosten    

Loonkosten lesgevers (9)  € 34.860,87  € 38.636,00  

Coördinatie (9)  € 15.869,52  € 12.864,00  

Overige personeelskosten (10)  €       236,95  €       500,00  

Materialen (11)  €   1.547,75  €   2.000,00  

Opleidingskosten (12)  €         68,75  €  -  

Overige bedrijfskosten (13)  €   1.147,19  €  - 

    

Resultaat (14) €        268,97 €  - 

    

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN GYMKIDS 

8. NETTO OPBRENGSTEN 

Op basis van onze subsidie aanvraag voor het verzorgen van Gymkids lessen (het leveren van een bijdrage 

aan het wegwerken van ontwikkelingsachterstanden bij peuters met een VVE-indicatie (Voor- en 

Vroegschoolse Educatie), heeft de gemeente Arnhem op 7 maart 2016 een maximale subsidie van € 54.000 

verleend op grond van artikel 4:23 lid 3 van de Algemene Wet Bestuursrecht. 

9. LOONKOSTEN LESGEVERS EN COÖRDINATIE 

De loonkosten betreffen de netto uitgekeerde urenvergoedingen voor freelancers, alsmede het deel van de 

loonkosten (salaris, kosten loonbureau en afdrachten loonheffing) van medewerkers in vaste dienst voor 

de uren dat zij hebben lesgegeven in het kader van Gymkids, dan wel coördinatie activiteiten hebben 

verricht voor deze doelgroep. 

10. OVERIGE PERSONEELSKOSTEN 

Dit betreft de aanvragen VOG (Verklaring Omtrent het Verdrag) voor alle lesgevers GymKids. In de 

begroting was een stelpost opgenomen, omdat het precieze aantal lesgevers nog niet vaststond. 

11. MATERIALEN 

Het betreft hier de aanschaf van materialen voor het kunnen opstarten van lessen op nieuwe leslocaties. 
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12. OPLEIDINGSKOSTEN 

In 2016 is een CD aangeschaft met lesmateriaal (was niet begroot). 

13. OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 

De overige bedrijfskosten betreffen gemaakte telefoonkosten en een evenredig aandeel in de kosten van de 

bankrekening, de website, accountantsbeoordeling en de aansprakelijkheidsverzekering. Deze kosten 

waren niet expliciet begroot, maar waren voorzien in de eerder genoemde stelposten. 

14. RESULTAAT 

Besloten wordt om het batig saldo van € 268,97 toe te voegen aan de voorzieningen GymKids. 
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GYMFIT 

  GEREALISEERD BEGROOT 

Netto opbrengsten (15) € 50.137,42 € 47.100,00 

    

Kosten    

Loonkosten lesgevers (16)  € 23.993,75  € 23.703,00  

Coördinatie (16)  € 16.828,95  € 10.000,00  

Overige personeelskosten (17)  €   1.180,18  €       350,00  

Huur accommodatie (18)  €   4.989,97  €   5.694,00 

Materialen (19)  €      619,31  €  -  

Opleidingskosten (20)  €      136,57  €  -  

Overige bedrijfskosten (21)  €   2.275,45  €  - 

    

Resultaat  €        113,23 €   7.353,00 

    

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN GYMFIT 

15. NETTO OPBRENGSTEN 

De opbrengsten voor de GymFit activiteiten kwamen in 2016 voort uit verkochte abonnementen aan 

deelnemers, een bijdrage vanuit de GelrePas voor deelnemers met een laag inkomen en een eenmalige 

contractuele bijdrage aan de coördinatiekosten ad € 10.000. 

16. LOONKOSTEN LESGEVERS EN COÖRDINATIE 

De loonkosten betreffen de netto uitgekeerde urenvergoedingen voor freelancers, alsmede het deel van de 

loonkosten (salaris, kosten loonbureau en afdrachten loonheffing) van medewerkers in vaste dienst voor 

de uren dat zij hebben lesgegeven in het kader van GymFit, dan wel coördinatie activiteiten hebben 

verricht voor deze doelgroep. Daarnaast heeft de Stichting een deel van de loonkosten van AAC 1899 

Gymnastiek voor haar rekening genomen in het kader van de vereffening van de baten en lasten van deze 

vereniging. Ook zit hierin een bijdrage in de loonkosten van twee lesgevers bij onze stichting, die in dienst 

zijn bij Sportbedrijf Arnhem. 

17. OVERIGE PERSONEELSKOSTEN 

De overige personeelskosten betreffen reiskosten vergoeding en de Arbodienst (overgenomen kosten van 

AAC 1899 Gymnastiek). 
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18. HUUR ACCOMMODATIE 

Voor lessen GymFit Bewegen op Muziek, Sport- en Spel en Aerobics, huurt de Stichting gymzalen van het 

sportbedrijf Arnhem tegen een gesubsidieerd tarief. Voor de overige lessen maakt de Stichting gebruik van 

recreatieruimtes, waarbij voor een deel een (gereduceerde) gebruiksvergoeding wordt betaald. Op een 

aantal locaties is met de verhuurders overeengekomen dat de ruimte om niet ter beschikking wordt 

gesteld. 

19. MATERIALEN 

Het betreft hier de aanschaf van kleine materialen die in de lessen worden gebruikt. 

20. OPLEIDINGSKOSTEN 

In 2016 is er voor de lesgevers een bijscholing georganiseerd door de gemeente Arnhem, RSVV en onze 

Stichting , waaraan onze GymFit docenten hebben deelgenomen. 

21. OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 

De overige bedrijfskosten betreffen gemaakte telefoonkosten en een evenredig aandeel in de kosten van de 

bankrekening, accountantsbeoordeling, de website, de deelnemersadministratie en de 

aansprakelijkheidsverzekering. Deze kosten waren niet expliciet begroot. 
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RECREATIEF TURNEN 

  GEREALISEERD BEGROOT 

Netto opbrengsten (22) € 55.770,30 € 49.750,00 

    

Kosten    

Loonkosten lesgevers (23)  € 28.914,29  € 23.705,00  

Coördinatie (23)  €       201,98  €    7.982,00  

Overige personeelskosten (24)  €       221,02  €  -  

Huur accommodatie (25)  € 22.516,75  € 15.563,00 

Materialen (26)  €       170,15  €       500,00 

Afschrijvingen (27)  €    1.211,20  €  -  

Overige bedrijfskosten (28)  €    2.538,85  €   2.000,00 

    

Resultaat  - €           3,93 €   - 

    

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN RECREATIEF TURNEN 

22. NETTO OPBRENGSTEN 

De opbrengsten voor de lessen Recreatief turnen kwamen in 2016 voort uit verkochte abonnementen en 

strippenkaarten aan deelnemers en een bijdrage vanuit de GelrePas voor deelnemers met een laag 

inkomen. 

23. LOONKOSTEN LESGEVERS EN COÖRDINATIE 

De loonkosten betreffen de netto uitgekeerde urenvergoedingen voor freelancers, alsmede het deel van de 

loonkosten (salaris, kosten loonbureau en afdrachten loonheffing) van medewerkers in vaste dienst voor 

de uren dat zij hebben lesgegeven in het kader van recreatief turnen, dan wel coördinatie activiteiten 

hebben verricht voor deze doelgroep. 

24. OVERIGE PERSONEELSKOSTEN 

De overige personeelskosten betreffen reiskosten vergoeding. 

25. HUUR ACCOMMODATIE 

Voor lessen recreatief turnen huurt de Stichting gymzalen van het sportbedrijf Arnhem en van het 

sportbedrijf Rheden tegen een gesubsidieerd tarief. In de kosten huur accommodatie zijn inbegrepen de 

twee nog openstaande facturen van AAC 1899 Gymnastiek, welke de Stichting na de vereffening van de 

baten en lasten van AAC 1899 Gymnastiek waren overgebleven. 
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26. MATERIALEN 

Het betreft hier de aanschaf van kleine materialen en magnesium die in de lessen worden gebruikt. 

27. AFSCHRIJVINGEN 

De toestellen, welke zijn overgenomen van AAC 1899 Gymnastiek, zijn allemaal turntoestellen, de 

afschrijving komt dan ook volledig ten laste van het Recreatief turnen. 

28. OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 

De overige bedrijfskosten betreffen gemaakte telefoonkosten en een evenredig aandeel in de kosten van de 

bankrekening, accountantsbeoordeling, de website, de deelnemersadministratie en de 

aansprakelijkheidsverzekering. Deze kosten waren middels een stelpost begroot. 
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CLUB EXTRA 

  GEREALISEERD BEGROOT 

Netto opbrengsten (29) € 6.662,01 € 8.852,00 

    

Kosten    

Loonkosten lesgevers (30) €    997,50  € 1.330,00  

Coördinatie (30) € 2.283,31  € 4.500,00  

Huur accommodatie (31) € 1.642,23  € 1.738,00 

Materialen (32) € -  €       75,00 

Overige bedrijfskosten (33) €    750.90  €     815,00 

    

Resultaat  €     988,08 €     394,00 

    

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN CLUB EXTRA 

29. NETTO OPBRENGSTEN 

De opbrengsten voor de lessen ClubExtra kwamen in 2016 voort uit verkochte abonnementen en 

strippenkaarten aan deelnemers en een bijdrage vanuit de GelrePas voor deelnemers met een laag 

inkomen. Daarnaast zijn de kosten voor coördinatie voor een deel vanuit de gemeente Arnhem betaald op 

basis van contractafspraken. Halverwege 2016 zijn we gestopt met de ClubExtra gymnastiek activiteiten 

vanwege de geringe belangstelling. 

30. LOONKOSTEN LESGEVERS EN COÖRDINATIE 

De loonkosten betreffen de netto uitgekeerde urenvergoedingen voor freelancers en het deel van de 

loonkosten (salaris, kosten loonbureau en afdrachten loonheffing) van de operationeel manager voor de 

uren dat zij coördinatie activiteiten heeft verricht voor deze doelgroep. De overige lesgevers worden 

ingezet vanuit hun taaktijd als docent lichamelijke opvoeding (op de loonlijst bij de gemeente Arnhem). 

31. HUUR ACCOMMODATIE 

Voor lessen ClubExtra gymnastiek heeft de Stichting een gymzaal van het sportbedrijf Arnhem gehuurd 

tegen een gesubsidieerd tarief. Voor de lessen ClubExtra Aqua (zwemlessen) huurt de Stichting zwemwater 

van het Sportbedrijf Arnhem tegen een gesubsidieerd tarief. 

32. MATERIALEN 

In 2016 zijn er geen materialen aangeschaft voor de ClubExtra lessen. 
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33. OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 

De overige bedrijfskosten betreffen gemaakte telefoonkosten en een evenredig aandeel in de kosten van de 

bankrekening, accountantsbeoordeling, de website, de deelnemersadministratie en de 

aansprakelijkheidsverzekering. Deze kosten waren middels een stelpost begroot. 
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OVERIGE ACTIVITEITEN 

  GEREALISEERD BEGROOT 

Netto opbrengsten (34) € 10.767,50 € 11.223,00 

    

Kosten    

Loonkosten lesgevers (35) €    6.928,50  €   6.518,00  

Coördinatie (35) €    3.034,21  €   3.200,00  

Overige bedrijfskosten (36) €       624.05  €      500,00 

    

Resultaat  €       180,74 €   1.005,00 

    

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVERIGE ACTIVITEITEN 

34. NETTO OPBRENGSTEN 

De opbrengsten voor de overige activiteiten (naschoolse gymlessen, intramurale GymFit lessen) kwamen in 

2016 voort uit inkomsten uit contracten (facturen). Contractpartijen waren in 2016 de Margarethaschool 

in de wijk Malburgen, Stichting Sportpunten Arnhem, Stichting Vreedenhoff en Stepping Stones (Villa 

Oosterveld). 

35. LOONKOSTEN LESGEVERS EN COÖRDINATIE 

De loonkosten betreffen de netto uitgekeerde urenvergoedingen voor freelancers, alsmede het deel van de 

loonkosten (salaris, kosten loonbureau en afdrachten loonheffing) van medewerkers in vaste dienst voor 

de uren dat zij hebben lesgegeven in het kader van deze activiteiten, dan wel coördinatie activiteiten 

hebben verricht voor deze doelgroep. 

36. OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 

De overige bedrijfskosten betreffen gemaakte telefoonkosten en een evenredig aandeel in de kosten van de 

bankrekening, accountantsbeoordeling, de website en de aansprakelijkheidsverzekering. Deze kosten 

waren middels een stelpost begroot. 
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Organisatie 

BESTUUR EN LEIDING 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie personen (onbezoldigd). Het management wordt gevormd 

door een operationeel manager en een coördinator turnen: 

NAAM FUNCTIE AANDACHTSGEBIEDEN 

Miloš Bunda Voorzitter Vertegenwoordigen Stichting, algemeen beleid, HR, 
contractmanagement 

Gert Schulte Penningmeester Financieel beleid, financiële administratie, contracten 

Maarten de Vries Secretaris Deelnemersadministratie 

Mariëlle van Tuil Operationeel manager Dagelijkse leiding, GymKids, GymFit, ClubExtra, 
relatiebeheer, inhuur accommodaties, aanschaf 
materialen 

Ellen Leidekker Coördinator turnen Recreatief turnen, meldingen materialen en 
accommodaties 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

Arbeidsvoorwaardenregeling 

De Stichting maakt gebruik van een eigen arbeidsvoorwaardenregeling, afgeleid van de CAO Sport en de 

CAO voor het primair onderwijs. Eind 2016 is aansluiting gezocht met het pensioenfonds Zorg&Welzijn. 

Per 1 januari 2017 treden alle medewerkers toe tot dit pensioenfonds. Eind 2016 waren er 7 medewerkers 

in dienst bij de Stichting. 

Freelancers 

De Stichting maakt ook gebruik van freelance lesgevers, welke via een opdrachtovereenkomst op basis van 

modelovereenkomst Belastingdienst nr 9015550000-06-2 zijn gecontracteerd, als het aantal uren dat zij 

worden ingezet significant genoeg is. Eind 2016 waren er 12 freelancers werkzaam voor de Stichting. 

Inhuur/detachering 

De Stichting maakt eveneens gebruik van twee lesgevers, die in dienst zijn van Sportbedrijf Arnhem. In 

2016 werd de compensatie van de salariskosten geregeld middels een opdrachtovereenkomst. Per 1 

januari 2017 is er sprake van detacheringsovereenkomsten op basis van het modelcontract UWV. 

Vertrouwenspersoon 

De Stichting heeft in 2016 een vertrouwenspersoon aangesteld: Ellen van Boxtel. In het afgelopen jaar is de 

vertrouwenspersoon niet ingeschakeld. 
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Deskundigheidsbevordering 

De operationeel manager en coördinator turnen zetten zich in om de deskundigheid van de lesgevers te 

bevorderen door middel van coaching en begeleiding, ontwikkelingsgesprekken, bevorderen van 

uitwisseling van kennis en ervaring door lesgevers, het ontwikkelen van lesmateriaal en het laten volgen 

van specifieke bijscholingen. 
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Beleidsvoornemens 2017 

Stichting Gym&Turnen Arnhem heeft zich de volgende bestuurlijke voornemens tot doel gesteld. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

• Arbeidsovereenkomsten en opdrachtovereenkomsten zijn in lijn met de vigerende wetgeving 

• Alle werknemers zijn ondergebracht bij het pensioenfonds Zorg&Welzijn 

• Invoeren planningsgesprekken en beoordelingsgesprekken, inclusief ontwikkeldoelen lesgevers 

• Noodzakelijke bijscholingen worden door alle lesgevers gevolgd 

• Werven van vrijwilligers en betrekken bij het organiseren van activiteiten 

BESTUUR 

• Vergroten onderlinge uitwisselbaarheid bestuursleden en dagelijkse leiding door inzetten van 

overlappende aandachtsgebieden 

AANBOD 

• Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van onze GymKids lessen en het verder verbeteren van 

deze lessen door het implementeren van de bevindingen en het verder ontwikkelen van het 

lesmateriaal 

• Vergroten van onze kennis over het omgaan met Alzheimer patiënten 

• Uitbreiden van onze contacten met aanbieders van buitenschoolse opvang 
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Begroting 2017 

GYMKIDS 

  BEGROTING 2017 BEGROTING 2016 

Netto opbrengsten  € 72.000 € 54.000 

    

Kosten    

Loonkosten lesgevers   € 45.529  € 38.636 

Coördinatie   € 22.581 € 12.864 

Overige personeelskosten   €       237 €       500 

Materialen   €   1.608 €   2.000 

Opleidingskosten   €   1.600 €  -  

Overige bedrijfskosten   €       445  €  - 

    

Resultaat  €  - €  - 

 

GYMFIT 

  BEGROTING 2017 BEGROTING 2016 

Netto opbrengsten  € 42.837 € 47.100 

    

Kosten    

Loonkosten lesgevers   € 19.780 € 23.703 

Coördinatie   € 10.497  € 10.000 

Overige personeelskosten   € -    €       350 

Huur accommodatie   €   6.160  €   5.694 

Materialen   €      464  €  -  

Opleidingskosten   € -    €  -  

Overige bedrijfskosten   €    1.230  €  - 

    

Resultaat   €    4.706 €   7.353 
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RECREATIEF TURNEN 

  BEGROTING 2017 BEGROTING 2016 

Netto opbrengsten   € 51.733 € 49.750 

    

Kosten    

Loonkosten lesgevers   € 25.866 € 23.705  

Coördinatie   € 10.280  €    7.982  

Overige personeelskosten   € -    €  -  

Huur accommodatie   € 12.354  € 15.563 

Materialen   € -    €       500 

Afschrijvingen   €    1.211  €  -  

Overige bedrijfskosten   €    1.085 €   2.000 

    

Resultaat   €       936 €   - 

    

CLUB EXTRA AQUA 

  BEGROTING 2017 BEGROTING 2016 

Netto opbrengsten  € 5.625 € 8.852 

    

Kosten    

Loonkosten lesgevers   €    665  € 1.330 

Coördinatie   € 1.050  € 4.500 

Huur accommodatie   € -    € 1.738 

Materialen   € 1.281  €       75 

Overige bedrijfskosten   € -    €     815 

    

Resultaat   € 2.439 €     394 
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OVERIGE ACTIVITEITEN 

  BEGROTING 2017 BEGROTING 2016 

Netto opbrengsten   € 11.185 € 11.223 

    

Kosten    

Loonkosten lesgevers   €    6.686  €   6.518 

Coördinatie   €    3.149  €   3.200 

Overige bedrijfskosten   €       218 €      500 

    

Resultaat   €   1.132 €   1.005 

 

 

 


