MEMO
Datum:

1 november 2012

Aan:

Bestuur en Directie NOC*NSF

Van:

Financiële Commissie

Betreft:

Verzelfstandiging sportcentrum Papendal

De Financiële Commissie (hierna FC) is gevraagd aan de hand van de Notitie
Verzelfstandiging sportcentrum Papendal, versie 0.5, van 26 september 2012 advies uit
te brengen over het voornemen het Sportcentrum Papendal (hierna SCP) te
verzelfstandigen. In de vergadering van de FC van 4 oktober 2012 is nog nadere
toelichting van de arbeidsorganisatie ontvangen en op 1 november 2012 heeft de FC
tijdens een telefonische vergadering het verzoek nader onderling besproken.
De FC vindt de opgestelde notitie helder en spreekt haar waardering hiervoor uit. De FC
onderschrijft het standpunt dat het beheer en de exploitatie van het SCP niet tot de
kerntaken van NOC*NSF behoort en vindt de gekozen richting de juiste. Dit gegeven de
wens dat de uiteindelijke controle ook over de niet-kerntaken en de gelden die daarin
omgaan niet verloren gaat. Daarnaast vanwege de beperkte beschikkingsvrijheid ten
aanzien van vervreemding.
De FC stelt vast dat de voorziene verzelfstandiging in lijn is met het geformuleerde beleid
binnen NOC*NSF naar aanleiding van de kerntakendiscussie. Op grond van de ontvangen
stukken en informatie adviseert de FC positief over dit voornemen.
De FC gaat er hierbij vanuit dat het verdere proces en de nog te nemen stappen
zorgvuldig en transparant wordt afgelegd. Dit inclusief de communicatie en zorg voor de
betreffende medewerkers evenals de juridische en fiscale aspecten. Speciale aandacht
wordt gevraagd voor een tijdige overdracht van onroerende zaken om vooral het recht op
terugvordering van de BTW met betrekking tot de investering in de Arnhemhal niet te
verliezen.
To slot hecht de FC er waarde aan dat de hele governance (bestuur, toezicht,
management) rondom deze verzelfstandiging verantwoord en transparant wordt
ingericht.
Tijdens de volgende vergadering van de FC (20 december 2012) ontvangt de FC graag
informatie over de stand van zaken van dat moment.
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