Werkgeverschap in de sport
uitbesteden aan de specialist

TOPCONDITIES VOOR
WERK IN DE SPORT

Stichting Sport Technisch Kader
geeft antwoord op de vraag naar
flexibele arbeid en ontzorging
op het gebied van formeel
werkgeverschap en de daarbij
behorende administratieve en
operationele werkzaamheden.
Door wijzigingen in wet- en
regelgeving is er een groeiende
vraag naar deskundigheid en
externe invulling op dit terrein.
STK wil en kan hierin een rol van
betekenis spelen!

STK Drenthe
Eursingerweg 3a
9411 BA Beilen
0593 540093
www.stk-drenthe.nl
post@stk-drenthe.nl
Maak een afspraak voor
nadere informatie of een
kosteloze offerte.

STK Drenthe
Werkgever zonder
winstoogmerk
www.stk-drenthe.nl

Stichting Sport Technisch
Kader Drenthe
Werkgeverschap in de
sport
uitbesteden
aan de
specialist

Arbeidsovereenkomsten,
salarisbetalingen,
sociale en fiscale
wetgeving, afdrachten sociale lasten
en loonheffing,
arbowetgeving,
doorbetaling bij
ziekte en arbeidsongeschiktheid,
ondersteuning bij
arbeidsreïntegratie.

>> Stichting Sport Technisch Kader Drenthe
STK Drenthe is een stichting en profileert zich als
een professionele partner bij de uitvoering van het
werkgeverschap voor verenigingen en organisaties
in de sportwereld. Zoals gebruikelijk bij een stichting
maakt onze organisatie geen winst en dus hanteren wij
kostendekkende tarieven. Voor de uitvoering van onze
taken beschikken wij over een kantoor in Beilen én
een vakkundig team. Bovendien hebben we een eigen
risicofonds voor de dekking van de kosten bij vervanging
door ziekte, een eigen pensioenvoorziening en een
overeenkomst met een bedrijfsarts. Daarmee wordt een
juiste ziekteverzuimbegeleiding geboden volgens de
regels van de Wet Poortwachter.
>> Complete ontzorging
Sportverenigingen en sportorganisaties met betaalde
medewerkers, waaronder trainers, hebben te maken met
complexe en voortdurend wisselende wet- en regelgeving
op het gebied van personeelszaken: STK Drenthe treedt
op als werkgever voor uw sporttechnisch kader en
ontzorgt u volledig op het gebied van werkgeverschap.
Zo kan uw bestuur zich focussen op haar bestuurstaken
en heeft uw vereniging de zekerheid dat alle belangrijke
zaken professioneel zijn ingevuld. Met STK Drenthe als
partner is continuïteit op het gebied van personeelszaken
en salarisadministratie gewaarborgd, ook bij wisseling
van het penningmeesterschap. Bovendien weet u
zich verzekerd van een correcte uitvoering van het
werkgeverschap tegen minimale kosten en met minimale
risico’s.
>> Collectieve contracten en eigen risicofonds
STK Drenthe adviseert op het gebied van personeelszaken en arbeidsaangelegenheden en bemiddelt (indien
nodig) bij arbeidsconflicten. Ons eigen risicofonds dekt
verschillende werkgeversrisico’s af: deze kosten komen
–grotendeels- voor rekening van STK Drenthe. Verder
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kunnen werknemers gebruik maken van een collectief
contract voor ziektekosten bij Zilveren Kruis en biedt
Univé een collectief contract voor rechtshulp, wettelijke
aansprakelijkheid en motorrijtuigenverzekering.

>> STK Drenthe biedt uitgebreide dienstverlening en
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deskundigheid op het gebied van:
Opstellen van contracten en arbeidsovereenkomsten
Berekening, administratie en uitbetaling van salaris en
vakantietoeslag
Sociale en belastingwetgeving
CAO voor sportverenigingen
Marktconforme salariëring
Werkkostenregeling
Uitbetaling van ziektegeld
Uitvoering verplichte bedrijfsgezondheidszorg bij
ziekte

>> De voordelen voor uw werknemers
Uw sportleiders zijn bij STK Drenthe of STK Drenthe
Pensioen in dienst en dat heeft de nodige voordelen.
Ook voor hen. Denk hierbij aan tijdige salarisbetaling,
de verstrekking van maandelijkse loonstrookjes en
het doen van de jaaropgave. STK Drenthe hanteert
goede arbeidsvoorwaarden volgens de cao voor
sportverenigingen. Uw werknemers zijn verzekerd tegen
aansprakelijkheid op de sportvloer en in het verkeer. In
geval van ziekte is er sprake van doorbetaling van het
salaris voor maximaal 2 jaar.
>> Een efficiënt kantoor dus lage kosten
Als sportvereniging wilt u natuurlijk dat de contributies
goed besteed worden en zoveel mogelijk ten goede
komen aan de club. Dan is het in uw voordeel dat STK
Drenthe een klein en zeer efficiënt georganiseerd kantoor
heeft, met een lage overhead. Ons bestuur bestaat
uit vrijwilligers met specifieke expertises die dus niet
ingevuld hoeven te worden door partijen van buitenaf.
STK Drenthe kan uw personeel meestal btw-vrij in dienst
nemen en altijd tegen minimale kosten! Meer informatie
over de kosten vindt u op www.stk-drenthe.nl.

