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Betreft Financiële situatie Wantijbad 

 
 
 
 
Aanleiding 
Stichting Wantijbad heeft de gemeente benaderd met betrekking tot financiële 
nood. Zij geven aan op door twee onvoorziene ontwikkelingen financieel tekort te 
komen om als stichting gezond te blijven:  
1. Direct liquiditeitstekort door wijziging btw / invoering BOSA  
2. Effect Coronamaatregelen 
 
Hieronder een toelichting op deze onderwerpen. 
 

1. BTW teruggave 
Eind april heeft de belastingdienst Stichting Wantijbad schriftelijk geïnformeerd 
dat zij onder de sportvrijstelling vallen voor hun belastingaangifte en dat zij 
daarmee niet meer als recreatieve instelling worden beoordeeld. Door de 
gewijzigde situatie is er geen recht op belastingteruggave met ingang van 
1 januari 2019. Daarvoor in de plaats moet de stichting BOSA (Stimulering bouw 
en onderhoud van sportaccommodaties) subsidie aanvragen.  
 
Door het uitblijven van de BTW-teruggave heeft de stichting de grootonderhoud 
werkzaamheden van het voorjaar stil moeten leggen omdat ze tijdelijk liquide niet 
genoeg middelen hadden om de aannemers te betalen. 
 
De stichting zal, nu ze wordt aangemerkt als een accommodatie die in hoofdzaak 
is ingericht voor sport en lichamelijke opvoeding, voortaan op de BOSA 
aangeroepen zijn. Omdat het overgrote deel van de uitgaven van de stichting gaat 
om onderhoud van de voorzieningen zal een BOSA aanvraag het gat wat is 
ontstaan door de gewijzigde BTW regelgeving grotendeels opvangen. 
 
Voortgang BOSA aanvraag 
Met ondersteuning van haar accountant heeft Stichting Wantijbad een BOSA 
aanvraag ingediend. Dit proces lijkt goed te verlopen. 
 
Wanneer de BOSA procedure precies is afgerond is geen uitsluitsel over gegeven, 
er worden door de landelijke dienst ruime tijdsvakken gehanteerd om te kunnen 
reageren op de aanvraag. Een genoemd uitbetalingsmoment voor de subsidie is 
november. Dit moment is echter niet hard en is afhankelijk van de verwerkingstijd 
van de aanvraag.  
 

2. Corona 
Ook het Wantijbad is geraakt door de Corona maatregelen, hun capaciteit is lager 
dan normaal en hierdoor zullen ze een deel omzet mislopen. Het Wantijbad gaat 
wel verantwoordelijk om met de situatie en heeft zelf ook diverse maatregelen 
getroffen om mensen een veilige omgeving te kunnen bieden. 
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Door de onzekerheid die het virus met zich meebracht voor de gebruikers van de 
zwemvoorziening zijn er aan het begin van het jaar relatief weinig abonnementen 
verkocht. De verkoop van deze abonnementen zorgen normaliter voor een deel 
liquide ruimte met de opstart van het zwemseizoen.  
 
Voor compensatie rondom het effect van de Corona pandemie is de stichting 
gewezen op de mogelijkheid voor het aanvragen van extra steun via het subsidie 
bureau. Zij kunnen gebruik maken van de beleidsregel Covid-19. Mocht dit leiden 
tot extra uitgaven voor de gemeente, dan wordt de raad hierbij betrokken.  
 
Door het aanhoudende goede weer tijdens de zomermaanden lijkt het verschil in 
inkomsten uit de kaartverkoop enigszins mee te vallen. 
 

Getroffen maatregelen 
Om het Stichting Wantijbad bij te staan in hun financiële situatie zijn de volgende 
maatregelen getroffen. 

1. Om het gat op te vangen van dat is ontstaan door het later uitbetalen van de 
BOSA t.o.v. een normale BTW teruggave is er een lening verstrekt van 
€ 50.000,- die nog voor 2021 terugbetaalt dient te worden. Dit geeft de 
stichting tijd om hun BOSA aanvraag af te wikkelen en met die gelden de 
lening af te lossen. Met een aflossing voor 2021 wordt de lening binnen een 
boekjaar afgehandeld en is er geen wijziging in de begroting nodig. 

2. Enkele jaren terug heeft het Wantijbad, naast de reguliere subsidie, extra 
subsidie gekregen i.v.m. de reparatie van een lekkage in 2017. Deze subsidie 
van totaal € 43.568,- is uitbetaald met een eenmalig bedrag van € 18.568,- en 
vijf maal jaarlijks € 5.000,-. Om de stichting bij te staan in hun onvoorziene 
liquide positie zijn de laatste twee openstaande tranches (2021 en 2022) van 
€ 5.000,- subsidie vervroegd uitbetaald. Hiermee is het gehele toegezegde 
bedrag van deze aanvullende subsidie afgedaan. 

3. Het Wantijbad is geïnformeerd over de mogelijkheden tot het verkrijgen extra 
subsidie i.v.m. de Corona pandemie. 


