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Verslag van het bestuur 

 

Het (bestuurs)verslag van de Stichting Erasmus Sport (‘Erasmus Sport’, ‘ES’) over het jaar 2020 wijkt 

af van voorgaande jaren. Dit past uiteraard volledig in de maatschappelijke situatie waarin op alle 

fronten het Corona virus een hoofdrol speelde en speelt.  

 

Stichting Erasmus Sport is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van een aantal taken 

van de Erasmus Universiteit Rotterdam (‘EUR’) op het gebied van de sport. Naast studenten en 

medewerkers van de EUR maken ook studenten van de Rotterdamse hbo-instellingen, gebruik van de 

sportfaciliteiten van Erasmus Sport.  

  

Erasmus Sport ontvangt van de EUR een jaarlijkse lumpsum bijdrage om al haar activiteiten uit te 

voeren. In het kader van de lumpsum financiering wordt periodiek met het College van Bestuur van 

de EUR bestuurlijk overleg gevoerd over beleid, begroting en verantwoording afgelegd over de 

behaalde resultaten. 

 

Het bestuur heeft afscheid genomen van Pieter Kuijt aan wie wij bij deze dank zeggen voor zijn 

jarenlange inzet voor ES. Zijn plek wordt ingenomen door Mireille Spapens. 

 

Het begin van 2020 kende een vliegende start met wederom een mooie aanwas van nieuwe 

sportende studenten en medewerkers. Het Corona virus zorgde al snel voor inperking van de 

sportactiviteiten. Het management van ES heeft vanaf de start van de pandemie accuraat en snel 

gehandeld en zich keer op keer aangepast aan de snel wijzigende situatie. De aanwijzingen vanuit de 

overheid werden goed ingevuld met altijd ook het belang van de sportende student in het 

achterhoofd.  

 

Daarnaast is vervolg gegeven aan het in januari 2018 genomen besluit van het CvB van de Erasmus 

Universiteit samen met de Hogeschool Rotterdam en ES om tot de realisatie van een nieuw 

sportgebouw te komen. De eerste paal van dit fantastisch nieuwe complex wordt in 2021 geslagen.  

  

Helaas heeft de hectiek van de pandemie juist ook voor een sport stichting als ES een negatieve 

financiële impact gehad. Naast het afnemen van de activiteiten, heeft het sluiten van het Sportcafé 

ook een negatief effect op de exploitatie van de stichting. Het jaar 2020 is met een verlies afgesloten. 

Door adequate aanpassingen die gedurende het jaar zijn geïmplementeerd om de stichting financieel 

op koers te houden, zijn de verliezen voor het jaar 2020 beperkt gebleven. Helaas zal ook het jaar 

2021 nog de negatieve financiële impact van Corona met zich meedragen. Wij hebben er alle 

vertrouwen in dat het MT zich ook de komende periode, samen met de medewerkers, weet aan te 

passen aan de nieuwe werkelijkheid.  

 

 

Antoinette Laan 

Voorzitter bestuur stichting Erasmus Sport 
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Verslag management 

 

Er is al veel gezegd en geschreven over 2020. We startten het jaar in sneltreinvaart. Sportpasverkoop 

en evenementen gingen boven verwachting en ook het Sportcafé draaide super. 

En toen zomaar ineens werd het stil op 16 maart. Deuren gesloten; geen lessen en trainingen meer. 

Vanaf de allereerste lockdown hebben we steeds geprobeerd om toch nog waarde te kunnen bieden 

aan klanten.  

 

 
 

Alles is geprobeerd om klanten toch hun pas te kunnen laten gebruiken. 

In individuele gevallen werd restitutie verleend of werd de einddatum van een pas verzet. 

Het aantal klanten wat een beroep deed op een restitutie bleef erg beperkt. 

 

Voor klanten die in september 2020 opnieuw besloten een pas aan te schaffen gold een Corona 

korting. 

Een flinke korting als gedeeltelijke compensatie voor de lockdown. 

 

Online 

Buiten 

Nieuwe vormen van trainen 

Individueel 
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De continue aanpassingen van het programma, de wijzigingen van maatregelen en vooral de 

interpretatie van de regels zorgden regelmatig voor veel spanning. 

De druk was vaak hoog om heel snel bij te schakelen. 

Groot compliment naar vele collega’s die hier toch steeds weer voor gingen en ook in slaagden. 

 

En verder.... 

 

Tussen alle Corona perikelen door liepen er diverse projecten door: 

 

De Erasmus Sport app werd gebouwd en zal, afhankelijk van de maatregelen, in 2021 worden 

gelanceerd. 
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De overgang van Vconsyst naar Recreatix verliep soepel. Het nieuwe systeem biedt meer informatie, 

meer “doe het zelf” mogelijkheden voor klanten en biedt meer interactiviteit met bijvoorbeeld de 

app maar ook met de boekhoud software. 

 

Per 1 januari 2021 is de financiële en -salarisadministratie overgegaan van de Erasmus Universiteit 

naar Lakarsk. Er is veel tijd in de overdracht gaan zitten maar we hebben er vertrouwen in dat dit zal 

leiden tot een soepele overgang. 

 

In juli 2022 zal het nieuwe Erasmus Sport Center worden opgeleverd. Het hele jaar door is in 2020 

gewerkt aan dit grote project. Van VO naar DO naar UO; bij het verschijnen van dit jaarverslag is de 

eerste paal reeds geslagen. Veel details, veel tijd van diverse collega’s maar we hebben er veel 

vertrouwen in dat het resultaat straks voor zich zal spreken. 
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Corona paragraaf 

 

De effecten van de Corona crisis zijn fors voor Erasmus Sport. Minder verkoop van de sportpassen, 

een lange sluiting van de faciliteiten en het Erasmus Sportcafé en veel onzekerheid over wat de 

effecten zullen zijn als de lockdown wordt opgeheven. 

Grootste risico voor Erasmus Sport is de mogelijkheid dat leden restitutie gaan eisen in 2021 op het 

moment dat de totale lengte van de lockdown duidelijk is. Hier proberen we de schade uiteraard te 

beperken maar we moeten waakzaam zijn voor dit effect. 

 

Erasmus Sport heeft in 2020 gebruik gemaakt van verschillende steunmaatregelen die de overheid in 

het leven heeft geroepen om de effecten van de Corona pandemie te beperken. 

 

NOW regeling 1,0 

Voor de periode maart-mei 2020 heeft Erasmus Sport een NOW aanvraag gedaan voor een 

omzetverlies van 60%. Hierbij is eveneens uitgegaan van toekomstig omzetverlies in verband met de 

verdeling van de sportpasbaten over het gehele jaar. Dit bleek in binnen de criteria van de NOW 

regeling niet correct. Het daadwerkelijke inkomstenverlies over deze periode kwam daardoor uit op 

een percentage van minder dan 20%. Hierdoor moet de ontvangen NOW bijdrage worden 

terugbetaald. Hiervoor is een betalingsregeling getroffen met het UWV voor de periode februari 

2021 tot en met november 2021. 

 

NOW regeling 2.0 

Voor de periode juni-sept 2020 heeft Erasmus Sport een NOW aanvraag gedaan voor een 

omzetverlies van 30%. Op basis hiervan is een voorschot van € 87.788 uitbetaald. 

Het daadwerkelijke omzetverlies over deze periode kwam uit op 29.34% 

Medio april 2021 zal de afrekening voor NOW 2,0 worden gemaakt en zal het restant van de 

toegekende subsidie worden uitbetaald. 

 

Now regeling 3.1 

Er is voor de periode okt-dec 2020 geen NOW aangevraagd 

 

TVS regeling 

In 2020 is eveneens gebruik gemaakt van de regeling Tegemoetkoming Verhuurders 

Sportaccomodaties. 

Er is huur kwijtgescholden aan ARSR Skadi voor de huur van hun gebouw. 

Deze kwijtschelding bedroeg € 1.383,75 

Ditzelfde bedrag is aangevraagd en toegewezen in het kader van deze compensatieregeling. 

 

Boekjaar 2021: 

 

Now regeling 3.2 

Voor de periode januari-maart 2021 heeft Erasmus Sport een NOW aanvraag gedaan voor een 

omzetverlies van 30%. Op basis hiervan is een voorschot van € 58.668 uitbetaald. 

De verwachting is dat het omzetverlies overeen zal komen met het percentage dat in de aanvraag is 

gehanteerd. 

 

TVS regeling 
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In 2021 zal wederom een beroep worden gedaan op de TVS regeling in verband met kwijtgescholden 

verhuurinkomsten aan huurders. De hoogte van dit bedrag is nog niet bekend omdat de periode van 

de lockdown nog doorloopt. 

 

 

 

TVL regeling 

Voor de periode januari-maart 2021 is een aanvraag gedaan voor de regeling Tegemoetkoming Vaste 

Lasten (TVL). De aanvraag is gebaseerd op een inkomstenverlies van 33%. Op basis van de SBI code 

van Erasmus Sport zal een bedrag van € 43.472,32 worden toegekend. De verwachting is dat het 

daadwerkelijke omzetverlies uit zal komen op het niveau van de aanvraag. 
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Accountants 

 

 
Aan het bestuur en de directie van 
Stichting Erasmus Sport 

 
   
 
 

 

Baker Tilly (Netherlands) N.V. trading as Baker Tilly is a member of the global network of 
Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.  

Alle diensten worden verricht op basis van een 
overeenkomst van opdracht, gesloten met 
Baker Tilly (Netherlands) N.V., waarop van toepassing 
zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel onder nr. 24425560. 
In deze voorwaarden is een beperking van 
aansprakelijkheid opgenomen. 

 

 
Baker Tilly (Netherlands) N.V. 
Fascinatio Boulevard 260 
Postbus 8545 
3009 AM Rotterdam 
 
T: +31 (0)10 253 59 00 
F: +31 (0)10 253 59 99 
 
rotterdam@bakertilly.nl 
www.bakertilly.nl 
 
KvK: 24425560 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Erasmus Sport te Rotterdam gecontroleerd.   

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Erasmus Sport per 31 december 2020 en van het 
resultaat over 2020 in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine 
organisaties-zonder-winststreven ( RJkc1).  

De jaarrekening bestaat uit:   

1. de balans per 31 december 2020;  
2. de staat van baten en lasten over 2020; en  
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 
 

De basis voor ons oordeel 
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'.  

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Erasmus Sport 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.  
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit: 
 

- accountantsrapport;  

- het bestuursverslag;  

- de overige gegevens; 

- bijlage 1-3. 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

- alle informatie bevat die op grond van RJkc1 is vereist.   
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat.  
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in RJkc1 en 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 en de overige gegevens in 
overeenstemming met RJkc1. 
 
C. 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 RJkc1.  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.  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming 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 vennootschap 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 
onderneming haar bedrijfsactiviteiten 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.  
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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. 
 
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 entiteit;  

- 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 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 onderneming 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 onderneming haar continuïteit niet langer kan 
handhaven;    

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

- 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.  

Rotterdam, 19 maart 2021 

Baker Tilly (Netherlands) N.V. 
 

 

 
 
 
 

 

drs. H.J. van den Burg RA  
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1       Bijlage 1

Resultaat Erasmus Sport Café

Het in de jaarrekening van Erasmus Sport verantwoorde resultaat van Erasmus Sport Café is als volgt opgebouwd:

2020 2019 Begroting Afwijking realisatie

2020 versus begroting

Omzet 138.465 421.288 443.000

Kostprijs van de omzet -67.588 -183.151 -176.000

Brutomarge 70.877 238.137 267.000

Personeelskosten -176.583 -183.448 -170.000

Afschrijvingen -8.892 -10.469 -11.947

Overige kosten -11.557 -10.850 -12.000

Indirecte kosten -78.334  -134.307 -              

Resultaat -204.489 -100.937 73.053

Indirecte kosten zijn facilitaire kosten die o.b.v. verhouding vierkante meters worden toegerekend en

de personele inzet van medewerkers van ondersteunende diensten.

Onderverdeling personeelsleden naar afdeling

2020 2019

Bodyfit & Dance 1,06 0,90

Directie 1,00 1,00

Fitness 2,58 2,57

Marketing 2,27 1,24

Overhead/Backoffice 2,91 3,31

Overige sporten 1,64 1,47

Servicedesk 2,57 2,45

Sportcafé 3,34 3,00

Topsport/Prestatiesport -             -             

E&S -             1,02

17,37 16,96

443

-277.542

-                   

-304.535

108.412

-196.123

-6.583

3.055
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2 Bijlage 2 

 

Sportprogramma 2020 

 

Aerobics BBB, Aikido, Badminton, Ballet, Balkan Fusion Dance, Basketbal, Boksen, Beach Volleybal, Boxing Bag, 

Brazilian Jiu Jitsu, BodyToning, Core Training, Cheerleading, Dansen (salsa, ballroom, Hiphop, Kizomba), e-Sports, 

Extreme Sports, Fitness, Futsal, Golf, Grappling, Handbal (trial) Hardlopen, High Intensity Training, Indoor Cycling, 

Insanity, Jiu Jitsu Do, Judo, Kickboksen, Korfbal, Lacrosse, Lady Style, Paardrijden, Pencak Silat, Pilates, Poolbiljart, 

Power Pump, Roeien, Rugby, Schaatsen, Squash, Steps, Strength and Conditioning, Strong by Zumba, Tafeltennis, Tai 

Chi, Tennis, Turnen, Urban Self Defense, Veldhockey, Voetbal, Volleybal, Waterpolo, Yoga, Zaalhockey, Zaalkorfbal, 

Zeilen, Zumba, Zwemmen.  

 

Aanvullende sporten, i.s.m. Erasmus Sport partners: 

Boulderen, Klimmen, Outdoor training, Padel, Paaldansen, Aerial Hoop, Schaaktraining. 

 

Door de uitbraak van Corona is het sportprogramma vaak onderbroken of aangepast. 

Nieuwe activiteiten die zijn opgezet en die “Corona Proof” zijn: 

- Bodyfitlessen via Zoom 

- Outdoor fitness 

- Individual Full Body workout 

- Virtual Run 

- Home Challenges 

 

Sportverenigingen 

 

Vereniging Sport 2020 

aantal

2019 

aantal

Extreme Extreme Sports 47 33

Alcedo Schaatsen 59 58

Tick in de Nick Squash 52 45

RSR Marcroix Hippische sport 60 60

Erasmus Esport E-sports 80 67

RSKV Erasmus Korfbal 64 59

Euroturn Turnen 72 54

Road Runners Hardlopen 72 52

Erasmus Boxing Boksen 46 46

RSGA Sweetspot Golf 175 143

BV Erasmus Badminton 115 84

RSZV De Zeil Zeilen 350 349

EBV Baros Basketbal 181 159

Erasmus Dance SocietyDansen 250 273

Erasmus Volley Volleybal 320 317

Never Less Hockey 308 246

Passing Shot Tennis 720 608

Ragnar Zwemmen+Waterpolo 183 172

zvv RS Zaalvoetbal 115 121

Rotterdam Jaguars Lacrosse 70 54

Skadi Roeien 688 678

RSRC Rugby 158 134

Antibarbari Voetbal 442 480

Totaal 4627 4292
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3          Bijlage 3 

Bezoekersaantallen 2020 

De bezoekersaantallen in 2020 zijn door de Corona maatregelen niet relevant. 

Vanwege de gedeeltelijke sluiting en het uitroosteren van sommige activiteiten zijn de bezoekers via een ander 

registratiesystaam toegelaten. Hier is geen telling van bijgehouden en wijkt dusdanig af van een “normaal” jaar dat 

we deze bijlage in 2020 niet hebben opgenomen. 

 

Overzicht sportaccommodaties 2020 

 

2 Sporthallen 

3 Trainingszalen 

5 Squashbanen 

1 Spinning studio 

1 Dans studio 

2 Fitnesszalen 

1 Sport Studio 

1 Dojo 

6 Buitentennisbanen 

1 Roeigebouw 

1 Beachveld (april t/m september 2019) 

1 Klim accommodate Indoor (Klimmuur Rotterdam) 

1 Boulder accommodatie (Neoliet Bouldering) 

1 Paaldanslocatie (Pole Inspiration) 

1 Aerial Hoop locatie (Pole Inspiration) 

1 Schaatsbaan (gedeeld gebruik, periode december 2018 t/m februari 2019) 

1 outdoor locatie (outdoor valley) 

1 Padelbaan 

 

Alle faciliteiten van Erasmus Sport zijn toegankelijk voor minder valide sporters. De ruimtes op de begane grond zijn 

geheel drempelloos en de fitness is voorzien van een lift zodat beide verdiepingen bereikbaar zijn. Er is een volledig 

aangepaste sanitaire voorziening aanwezig in het pand.  
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