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Aan:  de leden van de raad 

Van: het college van Heusden  

Datum: 13 september 2017 

Onderwerp: stand van zaken Het Run tweede kwartaal 2017 

Doel: informeren 

Aanleiding: rapportage tweede kwartaal 

Aard informatie: openbaar 

  

 

Aanleiding 

Op 10 november 2016 nam de raad een motie aan om tegemoet te komen aan het verzoek van 

Stichting N-Joy om een aanvullende lening van € 95.000 te verstrekken. Daar is de voorwaarde aan 

verbonden dat N-Joy elk kwartaal verantwoording aflegt over de financiële stand van zaken.  

Op 20 juni 2017 bent u geïnformeerd over de stand van zaken over het eerste kwartaal. In dit memo 

informeren wij u over het tweede kwartaal.   

 

Informatie 

N-Joy heeft, op basis van de resultaten en verwachtingen, na afronding van het tweede kwartaal, op 

24 juli 2017 het kwartaaloverzicht ingediend. Op 27 juli 2017 is het kwartaaloverzicht met hen 

besproken. Daarbij is vanuit de gemeente aangegeven dat de kwaliteit van het overzicht dermate 

slecht was dat geen oordeel kon worden gegeven over de cijfers. Afgesproken werd dat N-Joy tot  

18 augustus 2017 de tijd had om een nieuw kwartaaloverzicht in te dienen.   

 

Op 16 augustus 2017 is een aangepast kwartaaloverzicht ingediend. Naar aanleiding van dat 

overzicht zijn nog vragen gesteld aan N-Joy. Deze vragen zijn voor een deel besproken op  

29 augustus 2017. De bedoeling van dat gesprek was om onze bevindingen op basis van het 

kwartaalverslag te delen. Aangezien tijdens dat gesprek alleen de financieel adviseur van N-Joy 

aanwezig was1 heeft dat gesprek zich beperkt tot het stellen van vragen over de ingediende cijfers. De 

antwoorden op deze vragen heeft ons vermoeden bevestigd dat ook 2017 zal worden afgesloten met 

een tekort. Vervolgens is een nieuwe afspraak ingepland op 31 augustus 2017 met zowel N-Joy als 

hun financieel adviseur. Tijdens dat gesprek gaf N-Joy aan dat 2017 op basis van de huidige 

gegevens2 opnieuw zal worden afgesloten met een financieel tekort.    

 

Resultaat 2017 

Stichting N-Joy verwacht op basis van de cijfers tot en met het tweede kwartaal over 2017 een totaal 

verlies van € 60.000. Door de tegenvallende zomermaanden juli en augustus zal  dit resultaat nog 

verder verslechteren. Om de exploitatie van het zwembad te verbeteren, was N-Joy van plan om in 

het najaar een blaashal over het zwembad te plaatsen. Gezien de te verwachten kosten wordt hier 

vooralsnog vanaf gezien. Eind vorig jaar verwachtte N-Joy over 2017 nog een winst van bijna  

€ 80.000 te kunnen realiseren.  

 

Als reden voor het financieel tekort noemt N-Joy de tegenvallende inkomsten onder invloed van 

weersomstandigheden en het onvoldoende hebben kunnen opstarten van overige activiteiten. Uit de 

rapportage over het tweede kwartaal blijkt dit echter niet. De opbrengsten uit verkopen van 

entreebewijzen (los, abonnement of meerbadenkaart) ligt in lijn met de prognose. Daarnaast wordt de 

                                                      
1 De heren van Koolwijk en van Damme van N-Joy hadden zich op het laatste moment afgemeld vanwege de drukte op Het 

Run. 
2 Naast de resultaten over het tweede kwartaal wordt met name gewezen op de tegenvallende resultaten over juli en augustus 

2017. 



 

omzet positief beïnvloed door niet begrote opbrengsten uit de Heusdenpas3, outdooractiviteiten, het 

camperpark, en extra horeca-inkomsten. Er zijn inkomsten uit dagbesteding, weekend- en 

vakantieopvang opgenomen. Hiervoor moet N-Joy de concrete plannen echter nog uit werken. Al met 

al verwacht N-Joy in 2017 € 20.000 minder aan omzet te realiseren dan begroot. 

 

Op basis van de rapportage over het tweede kwartaal moet dan ook worden geconstateerd dat de 

oorzaak van het tegenvallende resultaat met name aan de kostenkant zit. Het blijkt dat de kosten, die 

samenhangen met de exploitatie van het zwembad en aanvullende activiteiten, telkens te laag worden 

begroot. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de te laag geraamde energie- en personeelskosten. Op basis 

van de op dit moment beschikbare gegevens zijn de kosten uit de reguliere bedrijfsvoering circa  

€ 95.000 hoger dan oorspronkelijk begroot. 

 

Het tegenvallende resultaat leidt er toe dat er een liquiditeitstekort ontstaat. Op basis van het 

banksaldo na het tweede kwartaal en de cashflowprognose voor het derde en vierde kwartaal 

verwacht N-Joy een financieringsprobleem van € 71.000. Dit is nog exclusief de aflossingen aan de 

gemeente à € 25.000 die voor dit jaar staan gepland. In totaliteit is er dus ook in 2017 een 

liquiditeitstekort van bijna een ton.  

 

Conclusie 

Op basis van de op dit moment beschikbare informatie kan worden geconcludeerd dat een 

kostendekkende exploitatie voor 2017 niet mogelijk is. Het verwachte resultaat over het eerste halfjaar 

2018 vertoont een vergelijkbaar beeld. N-Joy is inmiddels ook tot die conclusie gekomen. Daarnaast 

bestaat het risico dat door het liquiditeitsprobleem crediteuren niet meer accepteren dat openstaande 

facturen niet (tijdig) worden voldaan en in het ergste geval faillissement aanvragen. In dat geval is de 

gemeente de verstrekte lening ad € 195.000 waarschijnlijk kwijt.  

 

Vervolg 

Als bijlage bij dit memo treft u een brief van N-Joy aan die wij op 11 september 2017 hebben 

ontvangen. In de brief geeft N-Joy haar kijk op de situatie en vraagt ze de gemeente hierover in 

gesprek te gaan. Verder kondigt N-Joy aan dat zij op 14 september a.s. een financiële prognose / 

vraag zullen overleggen. Wij gaan op basis hiervan met N-Joy in gesprek en zullen u hierover 

informeren. Gezien vorenstaande gaan wij graag op korte termijn met u in gesprek.  

                                                      
3 In de stukken die door N-Joy zijn aangeleverd zijn aantallen genoemd die niet stroken met onze gegevens hierover is de 

gemeente nog met N-Joy in gesprek.  
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Betreft: toekomst zwembad het Run 
 
 
Drunen, 10 september 2017, 
 
 
Geachte heer van Bokhoven,  
 
Het is met grote spijt dat Stichting N-Joy, exploitant van zwembad het Run in Drunen, u 
moet mededelen dat aankomende maanden wederom liquiditeitsproblemen worden 
voorzien. Tegenvallende inkomsten onder invloed van weersomstandigheden en het 
onvoldoende hebben kunnen opstarten van overige activiteiten zijn de oorzaak van het 
financiële tekort.  
 
De historie 
Nadat het Run B.V. in 2015 faillissement had aangevraagd, is Stichting N-Joy door Gemeente 
Heusden benaderd om de zwemaccommodatie in zijn totaal over te nemen. De gemeente 
was de mening toegedaan N-Joy een visie had die goed aansloot bij de exploitatieopzet van 
het bad. 
 
Gemeente en Stichting N-Joy sloten per 01-04-2015 een erfpachtovereenkomst met een 
looptijd tot het einde van dat jaar, zonder financiële bijdrage. N-Joy heeft hierdoor flink 
moeten investeren om het zwembad open te kunnen stellen. Dit bleek toen de enige op dat 
moment haalbare oplossing om het bad in 2015 open te houden – en voor definitieve 
sluiting te behoeden.  
 
Na het zwembad in 2015 naar tevredenheid van eenieder te hebben geëxploiteerd, volgden 
gesprekken met de lokale politiek en gemeente Heusden over de toekomst van het Run. Op 
31-12-2015 om 16.55 uur werd na een bewogen periode een contract met Gemeente 
Heusden voor de exploitatie van het Run voor een periode van 15 jaar getekend. N-Joy zag 
de toekomst met steun van de gemeente vol vertrouwen tegemoet.  
 
In 2016 werd het achterstallig groot onderhoud aangepakt en het zwembad door N-Joy op 
een goede manier opengesteld. De stichting zag zich echter in september 2016 genoodzaakt 



 

 
 

 
 
bij de gemeente aan te kloppen voor een financiële injectie. Enkele fracties dienden een 
motie in waarin het college werd opgedragen een nieuwe extra lening beschikbaar te 
stellen. Met een schone lei, nieuwe plannen, maar bovenal met een goed team ging N-Joy 
de toekomst opnieuw met veel vertrouwen tegemoet.  
 
Het heden 
Ondanks het zwembad in 2017, wederom naar tevredenheid van alle zwembadbezoekers, te 
hebben geëxploiteerd, blijkt de financiële basis, ondanks de steun vanuit de gemeente 
Heusden en ondanks de realisatie van een aantal nieuwe activiteiten, wederom niet 
voldoende.   
 
Het voorseizoen 2017 was voor wat betreft de exploitatie veelbelovend. Hierdoor kreeg N-
Joy ruimte voor het doen van belangrijke nieuwe investeringen in het camperpark en extra 
horecapunten. Helaas waren de weergoden het Run in juli en augustus minder goed gezind. 
Normaliter brengen deze maanden gemiddeld ongeveer 130.000 euro omzet. Dit jaar bleef 
de teller op circa 62.500 euro steken. 
 
Gerealiseerde projecten: 

 Realisatie Camperpark Drunen (genomineerd voor Camperpark van het Jaar). 

 Aanschaf van luchtdraaghal waardoor zwembad ook in gebruik kan blijven van september tot 

en met april.  

NB: De Rabobank heeft de plannen als “zeer goed” beoordeeld en een Stimuleringspremie 

aangeboden (EUR 10.000) ter realisatie van de luchthal. 

 Realisatie 2 extra horecapunten. 

 Gratis abonnement voor alle Heusdenpas-houders. 

 Aantrekken van meer bezoekers (gezinnen!).  

 Georganiseerde jeugdkampen. 

 Organisatie van diverse maatschappelijke en sociale projecten  

De toekomst  
Stichting N-Joy heeft veel maatschappelijke en sociale projecten gerealiseerd en een goede 
naam opgebouwd bij veel (nieuwe) gebruikers. De stichting heeft zich vanaf 2015 altijd 100% 
ingezet om de overeengekomen doelstelling en projecten te realiseren, maar bovenal om 
het zwembad op een plezierige en goede manier open te stellen en te exploiteren.  
 
Ondanks de tomeloze inzet van de drie vaste krachten (tegen het minimumloon) en van 
enthousiaste vrijwilligers is N-Joy helaas niet geslaagd in het leggen van een financieel 
gezonde basis onder de exploitatie van het Run. De blijvende financieringsbehoefte met 
bijkomende problematieken van het openluchtbad maakt het lastig, al dan niet, onmogelijk 
nieuwe projecten op te starten die de verlieslatende exploitatie van het openluchtbad 
kunnen financieren. Elk jaar weer blijft exploitatie te weersafhankelijk. Stichting N-Joy is 
overigens van mening dat het realiseren van een overkapping middels luchtdraaghal voor de 
herfst- en wintermaanden een sterke factor is om de exploitatie van het zwembad te 
verbeteren en hiermee de financieringsbehoefte van het openluchtbad structureel te 
verkleinen.       



 

 
 

 
 
 
De voortdurende onzekerheid over het voortbestaan van het Run heeft ook zijn effect op 
samenwerking met externe partijen. Helaas moet worden vastgesteld dat bij het uitblijven 
van een reëel toekomstperspectief niet uitgesloten kan worden dat ook werknemers 
afhaken omdat de huidige situatie ook zijn uitwerking heeft op hun privéleven. De financiële 
situatie heeft er al voor gezorgd dat medewerkers privé worden benaderd over nog 
openstaande facturen.  
 
Stichting N-Joy kan op deze manier niet verder. Zij is er echter van overtuigd dat zonder 
financiële zorgen een mooie en gezonde toekomst voor het Run en haar gebruikers in het 
verschiet ligt.  
 
Wellicht ten overvloede kan nog worden opgemerkt dat mochten alle voorgenomen 
(maatschappelijke) projecten in de afgelopen anderhalf jaar zijn gerealiseerd, dan nog had 
het Run ten gevolge van de slechte zomermaanden juli en augustus de stormbal gehesen. De 
projecten generen onvoldoende cashflow om het exploitatieverlies van het openluchtbad te 
dekken en daarmee de overbrugging naar volgend seizoen te realiseren. Zoals hierboven 
reeds aangegeven is N-Joy van mening dat het realiseren van een luchtdraaghal voor de 
herfst- en wintermaanden een essentiële voorwaarde is om de financieringsbehoefte van 
het openluchtbad structureel te verkleinen. Echter, ook in dat geval zijn de 
weersomstandigheden in de lente- en zomermaanden te grillig om een structureel sluitende 
exploitatie te realiseren. 
                      .                      
Zou in het “normale” bedrijfsleven een onrendabele bedrijfsactiviteit worden afgestoten, in 
het geval van het zwembad is dat geen optie omdat dan het fundament onder de 
accommodatie wordt weggeslagen. In hoeverre valt het van Stichting N-Joy te verwachten 
dat nieuwe winstgevende bedrijfsactiviteiten worden opgezet om het verlies van het 
zwembad te dekken? Het zijn vraagstukken waar wij graag met u over in gesprek gaan. 
 
Derhalve roept het bestuur van N-Joy het gemeentebestuur op om met haar in gesprek te 
gaan om in goed overleg en met oog voor beider belangen en voor de belangen van de vele 
tevreden gebruikers van het zwembad op zoek te gaan naar toekomstbestendige 
oplossingen voor het Run. Het bestuur zal daartoe ook in gesprek gaan met de Heusdense 
politiek. 
 
Stichting N-Joy is op dit moment (augustus 2017) nog financieel stabiel. Vraag is wel hoe lang 
de stichting de precaire financiële situatie kan volhouden voordat zij niet meer aan haar 
betalingsverplichtingen kan voldoen. Voor 14 september zal N-Joy een volledige prognose 
aanleveren ter onderbouwing van onze financiële vraag. 
 
In afwachting van reactie op onze oproep verblijven wij met vriendelijke groeten, 
 
 
Bestuur van Stichting N-Joy, 
 
 


