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ONZE DOELSTELLING
De stichting heeft ten doel de instandhouding van het Olympisch Stadion, een monument
in de zin van de Monumentenwet 1988, en voorts alles wat daarmede in de meest
uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door de exploitatie van het Olympisch
Stadion ; onder andere door het daarin (doen) organiseren van (sportieve) evenementen.
BESTUURSSAMENSTELLING
Het bestuur van de stichting is opgedragen aan een directie, bestaande uit één of meer
leden.
Bestuurder/directeur:
Dhr. J.A. Lubberding
Adjunct Directeur: Mevr. C. de Groot
RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht ziet toe op de activiteiten van bestuur/directie.
Samenstelling Raad van Toezicht SOSA:
Dhr. C.J.E. Dijk (voorzitter)
Dhr. D.J. Elders (penningmeester)
Mevr. E.M.J. van Haaren (lid)
Dhr. R.W.L. Koopmans (lid)
BELEIDSPLAN
Het Olympisch Stadion kent een VvE (Vereniging van Eigenaren) waarin Bouwinvest en
SOSA participeren. Stichting Olympisch Stadion Amsterdam (SOSA) is eigenaar van het
sportdeel in het Olympisch Stadion Amsterdam. Bouwinvest is eigenaar van de
bedrijfsruimten en de parkeergarage.
De Marathontoren is gemeenschappelijk eigendom van de VvE Olympisch Stadion. De
vereniging vergadert twee maal per jaar. De beheer- en onderhoudsactiviteiten van de
VvE worden namens SOSA en Bouwinvest gecoördineerd door een externe partij WPM.
SOSA heeft het planmatig en technisch onderhoud van het sportgedeelte van het
Olympisch Stadion t/m 2017 overgedragen aan Bouwinvest en betaalt daarvoor jaarlijks
een vergoeding. Dit is vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. Bouwinvest en SOSA

hebben naast de VvE vergaderingen ook regelmatig afstemmingsoverleg, waaronder
eenmaal per jaar een directieoverleg.
De exploitatie van het sportdeel van het Olympisch Stadion is vanaf 1 januari 2005
ondergebracht bij de Stichting Exploitatie Olympisch Stadion Amsterdam (SESAM).
SESAM is opgericht door SOSA. Voor de samenwerking tussen SOSA en SESAM bestaat
een overeenkomst. De Raden van Toezicht van SOSA en SESAM hebben periodiek
overleg met elkaar.
Alle partners van SESAM (SOSA, Bouwinvest, NOC*NSF, Atletiekunie en Gemeente
Amsterdam) hebben in 2010 hun instemming betuigd met het ondernemingsplan van
SESAM 2009-2016. Dit plan is daarmee het leidende activeringsprogramma voor de
activiteiten in het Olympisch Stadion de komende jaren tot en met 2016.
BELONINGSBELEID
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen vacatiegeld waarvan de hoogte door de
Raad van Toezicht wordt vastgesteld. De voorzitter, secretaris en penningmeester
ontvangen € 2.000 vacatiegeld per jaar. Voor (eventuele) extra specialistische
dienstverlening wordt daarboven € 3.000 betaald en voor werkzaamheden boven de €
3.000 euro wordt een gemodereerd tarief gehanteerd.
PROJECTEN/ ACTIVITEITEN 2014
In februari 2014 werd in het Olympisch Stadion het innovatieve schaatsproject de
Coolste ijsbaan van Nederland gepresenteerd. Met als afsluiting het NK langebaan
schaatsen met daarbij een imponerende en eervolle ontvangst van de Olympische
schaatskampioenen die in Sochi deelnamen aan de Olympisch Winterspelen.
Vanwege dit grootschalige evenement, waar 150.000 bezoekers naar het stadion
kwamen, is in maart 2014 de grasmat vervangen. Er waren in 2014 in het monumentale
stadion diverse evenementen variërend van top sport events (Copa Amsterdam, NK
atletiek, Marathon van Amsterdam, het atletiekgala Flame Games, de KNVB
bekerwedstrijd Jos Watergraafsmeer-Ajax) tot bijzondere maatschappelijke
breedtesportevenementen (Open dag Johan Cruyff foundation, Koala Games, Combiwell
sportweek, Nationale Rollatorloop), klassieke muziekproject Picnic at the Olympic (i.s.m.
Orkest Ludwig) en 20 schoolportdagen voor het Amsterdamse basisonderwijs. In 2014
werden de eerste voorbereidingen getroffen - in samenwerking met de gemeente
Amsterdam en LOC EK 2016 - voor de Europese Kampioenschappen atletiek die in 2016
in het Olympisch Stadion gaan plaatsvinden. Tot onze grote spijt hebben wij het museum
Olympic Experience in november 2014 om financiële redenen
(NOC-NSF en Lotto beëindigden hun steun aan Olympic Experience) moeten sluiten. In
2014 bezochten bijna 300.000 bezoekers de activiteiten in het Olympisch Stadion.

OVERZICHT BATEN & LASTEN 2014

Baten

542.723

Personeelskosten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Bijdrage aan SESAM
Som der bedrijfslasten

38.868
118.904
24.353
300.000
482.125

Bedrijfsresultaat
Rentebaten
Rentelasten
Financiële baten en lasten
Resultaat

60.598
6.165
-18.824
-12.659
47.939

In 2014 zijn middelen besteed aan de volgende doelen. Het onderhoud van het Stadion
heeft € 107.156 gekost in 2014. De Stichting heeft verder een bijdrage van € 300.000
gedaan in de exploitatie van het Olympisch Stadion.
Voor 2015 wordt naar verwachting een bedrag van € 108.100 besteed aan het
onderhoud van het Olympisch Stadion.

