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Conclusie november 2021

   De evaluatie  van de exploitatie moet de komende periode 
worden afgerond.

Voortzetting van de exploitatie met SRO Leusden BV heeft de 
voorkeur , maar … een aantal afspraken moet (beter) worden 
afgehecht.

Daarnaast dient de gemeentelijke regierol (accounthouderschap) 
eenduidig en consequent te worden ingevuld.
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Stand van zaken mei 2022

   
 Continuïteit Swim-experience;
 Afronding aanvullende afspraken;
 Cijfers 2021;
 Resultaten januari en februari 2022;
 Bezoekontwikkeling 2022;
 Komende  ontwikkelingen ( energie);
 Het belang van de gemeentelijke regierol 

(accounthouderschap).
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Exploitatieresultaat 2021

   Verlies over 2021; € 55.000.
Oorzaak; deels nog niet gecompenseerde coronasluiting over 
november en december.

Het Eigen Vermogen  dat ultimo 2020 volledig  was gevuld 
(€ 100.000) daalt daardoor naar € 45.000.
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Ontwikkeling 2022

   
Januari en februari 2022;

 Door gedeeltelijke coronasluiting € 130.000 minder 
inkomsten en € 63.000 minder kosten derhalve €  67.000  
verlies;

 Normaal is het verlies in de eerste 2 maanden van het jaar 
tussen de 0 en € 20.000;

 Nog wel een ronde overheidscompensatie voor januari;

 “Worst case” verwachting 2022; ca. €  100.000 verlies.
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Exploitatieperspectief

   
Prognose 2023;

 Herstel omzet , maar……

 Mogelijke stijging energielasten met 90%;

 Energielasten dan van €  200.000 naar  €  385.000;

 Daarvoor structureel benodigde compensatie.
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Maatregelen

   
 Tariefsverhoging met bijvoorbeeld 10% voor 

doelgroepen, verenigingen en recreatief zwemmen 
levert op jaarbasis  ca. € 65.000 op;

 Geeft grote kans op vraaguitval !

 Snijden in openstelling levert nauwelijks besparing op, 
want vaste (energie)lasten lopen door;

 Het maatschappelijk product “zwemmen” is niet of 
nauwelijks verder te commercialiseren.
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Continuïteit in exploitatie

   Denkrichtingen;

 Gefaseerde tariefsverhoging ;

 Bijdrage  ter hoogte van de kostprijsdekkende huur handhaven;
 Aanvullende exploitatiebijdrage achteraf op basis van 

autonome kostenontwikkelingen;

 Monitoring resultaat en prognose per kwartaal;

 Versneld uitwerken ( energie-neutrale) renovatie/nieuwbouw.
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