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8. Programma Sport, 
Cultuur en Recreatie 
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Classificatie: Intern

Doelstellingen 

Maatregelen programma 8 

 

Maatregelen 

Organisatie schoolvoetbaltoernooi door buurtsportcoaches 

 

Kwaliteit 

Als gevolg van de voortdurende pandemie en de beperkende maatregelen die hieruit voortkomen (oa 
streven naar zo min mogelijk reisbewegingen en contactmomenten tussen scholen en scholieren) is het niet 
mogelijk om het schoolvoetbaltoernooi in zijn standaardvorm te organiseren. Er is hierover afstemming 
geweest met de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Daarnaast is ook de KNVB terughoudend en zien zij 
af van regio-, district- en landelijke finale dagen. Medio april wordt door gemeente en organisator 
(Sportfondsen BV.) overlegd of er mogelijkheden zijn voor een lokaal toernooi in juni/begin juli dit jaar.  Er is 
ons veel aan gelegen om het schoolvoetbaltoernooi plaats te laten vinden. Het zorgt voor saamhorigheid, 
ontmoeting en sportdeelname onder basisschoolleerlingen in Gooise Meren. Een traditie om in ere te 
houden. 
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Classificatie: Intern

Financiële bijstellingen 

Vervanging clubgebouw Jeu de Boules Bussum 

Als gevolg van een moeilijk bereikbare locatie voor transport van bouwmaterialen en verhoging van de 
bouwkosten, is het huidige budget onvoldoende. Voorgesteld om het krediet met € 15.000 te verhogen 
naar een totaalbedrag van € 40.000. De extra kapitaallasten worden meegenomen bij de opstelling van 
de Programmabegroting 2022-2025. 
 
Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0. 

Verbouwing Kantine en Terras NVC 

De werkzaamheden voor de verbouwing kantine en terras NVC zijn afgerond. Echter door onvoorzien 
meerwerk is er een overschrijding ontstaan ten opzichte van de raming van € 12.000. De extra 
kapitaallasten worden meegenomen bij de opstelling van de Programmabegroting 2022-2025. 
 
Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 0. 

Beslispunten 

· Het krediet voor vervanging clubgebouw Jeu de Boules Bussum met € 15.000 te verhogen; 
· Het krediet voor verbouwing kantine en terras NVC met € 12.000 te verhogen. 

Totaal programma 8 

Begrotings-

wijzigingen 

Bedragen x € 1.000 Begroting 

2021 

t/m 1 april 

Wijzigingen 1e voortgangs-

verslag 

Begroting 2021 

gewijzigd 

Totaal lasten 7.336 148 117 7.601 

Totaal baten -667 0 0 -667 

Resultaat voor 

bestemming 

6.669 148 117 6.934 

Toevoeging reserves 0 0 0 0 

Onttrekking reserves -158 0 0 -158 

Resultaat na bestemming 6.511 148 117 6.776 


