STICHTING
WAARBORGFONDS SPORT:
ADVIES EN ZEKERHEID!
Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) onderzoekt
de financiële haalbaarheid van sportaccommodaties.
Of het nu gaat om bouw, aanleg, renovatie en/of
aankoop.

GEZONDE BASIS
Nieuwbouw of verbouw van sportaccommodaties
vergt een grote financiële inspanning van de sportclubs. Voor bestuurders is de aanpak van dergelijke
ingrijpende maatregelen beslist geen routineklus.
SWS kan financiële zekerheid bieden. Met adviezen
op maat, begeleiding in trajecten, haalbaarheidsstudies en borgstellingen.
Het uiteindelijke doel is een sportaccommodatie te
realiseren, waarvan de financiële basis betrouwbaar
en gezond is.

VOORWAARDEN
Onder bepaalde voorwaarden wordt de borgstelling
verstrekt. Een van die voorwaarden is dat de sportvereniging lid moet zijn van een bij NOC*NSF
aangesloten sportbond.
Het project moet voldoen aan de sporttechnische
eisen van de bond. Verder mag niet begonnen zijn
met de bouw of aanleg voordat de financiering is
geregeld en SWS een borgstelling heeft toegekend.
Ook is steun van de gemeente aan het project een
belangrijke voorwaarde.

VAN ADVIES TOT SUCCES
Een goed advies biedt een garantie voor succes.
SWS verstrekt borgstellingen voor 50% van de
financiering tot een bepaald maximum bedrag.
Met deze borgstellingen kunnen nieuw- of verbouwplannen worden gerealiseerd. Samen met 50%
gemeentegarantie betekent dit een gezonde financiële
basis. SWS heeft in de loop der jaren inmiddels ruim
1.250 sportprojecten gerealiseerd en meer dan 1.550
verenigingen, sportbonden en andere sportorganisaties geholpen met financieel maatwerk.
Daarmee zijn in totaal circa 400 miljoen euro aan
investeringen in goede sportaccommodaties tot
stand gebracht en is voor ruim 16 miljoen euro aan
besparingen op rentelasten bereikt.

FINANCIËLE PARTNERS
De SWS heeft verschillende partners. Voor de
financiering zijn arrangementen met onze vaste
partners, Rabobank en ABN AMRO, afgesloten.
Daar kunt u desgewenst gebruik van maken.
Op onze site vindt u hier gedetailleerde
informatie over.
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SAMENWERKING
SWS werkt samen met verschillende organisaties,
instellingen, overheden en fondsen. Deze voor SWS
belangrijke partners leveren elk op hun eigen gebied
de gewenste deskundigheid. Belangrijke partners zijn
de vele sportbonden en de koepelorganisatie
NOC*NSF. Aangezien sportaccommodaties van
verenigingen een lokale aangelegenheid zijn, is de
samenwerking met de gemeentelijke overheden
en de landelijke organisaties VNG en VSG ook
belangrijk. Met verschillende fondsen, en in het
bijzonder het Waarborgfonds Kinderopvang, wordt
in het land op projectniveau samengewerkt,
waardoor meerwaarde wordt bereikt.
UW EIGEN ADVISEUR, EEN VERTROUWD GEVOEL
SWS heeft projectadviseurs in dienst die vanuit
regio’s werken. Zij zijn op de hoogte van de lokale
situatie en geven advies bij aanvragen en exploitatiebeoordelingen. De adviseurs bepalen na het onderzoek
of een borgstelling kan worden verstrekt.
De voor uw regio aanspreekbare adviseur vindt u op
onze website www.sws.nl. Hier treft u alle informatie
over SWS aan en kunt u diverse documenten
downloaden.
Dat geldt ook voor het indienen van concrete aanvragen en de daarvoor benodigde formulieren.

ADVIEZEN VOOR GEMEENTEN
Voor gemeenten zijn onze deskundigen beschikbaar
voor het verrichten van onderzoek en het geven
van adviezen. Ook wordt SWS door gemeenten en
sportverenigingen regelmatig ingeschakeld voor het
geven van een onafhankelijk oordeel.
MEER OVER SWS
SWS is in 1980 opgericht op initiatief van de
Stichting Nationale Sporttotalisator in samenwerking
met NOC*NSF, de VNG/VSG en het Ministerie van
VWS. De doelstelling is financiële zekerheden te
bieden aan sportorganisaties voor de bouw, aanleg,
renovatie of aankoop van sportaccommodaties.
Onder bepaalde voorwaarden verstrekt SWS borgstellingen tot 50% van het te financieren bedrag.
U vindt alles over ons en onze partners op de site
www.sws.nl. Tevens kunt u daar terecht voor uw
aanvraag.
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