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Gasprijs en corona nekken tientallen jaren oude sportschool uit Drachten en Heerenveen. 'Het
is een bedrijf dat ze met veel ziel en zaligheid en veel arbeid hebben opgebouwd'

Na tientallen jaren komt er een eind aan sportschool Ebert in Heerenveen en Drachten. De eigenaren zitten in de schuldsanering.
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Het bedrijf werd in 1958 opgericht als een judoschool door
Jan Ebert en breidde later uit. In 2007 werd het bedrijf
overgenomen door de huidige eigenaren, een vader en zoon
uit Drachten, die er al langere tijd werkten.

In Drachten had het bedrijf onder meer een zwembad en een
fitnessruimte, in Heerenveen was alleen een zwembad. Er waren in totaal
ongeveer 1300 klanten en twintig medewerkers. Die zijn inmiddels ontslagen.

Volgens de bewindvoerder van de eigenaren, Arnold Zwaagstra van Bureau
Benedictus in Garyp, kreeg het bedrijf tijdens de afgelopen coronaperiode te
maken met een terugloop van leden. ,,Dat was wat aan de beterende hand,
maar vervolgens liep het vaste contract bij de energieleverancier af.’’ De nieuwe
tarieven waren ,,een verviervoudiging van de kostenpost’’.

En dat terwijl de energiekosten al een redelijk aandeel hadden. Vooral, zegt de
bewindvoerder, vanwege de zwembaden. Die zouden op temperatuur moeten
blijven om te voorkomen dat er krimpschades ontstaan door de verre afkoeling.
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‘Ze hebben het er erg moeilijk mee’

Door de energieprijs zijn er schulden ontstaan. ,,Wat er aan schulden staat,
kunnen ze niet betalen’’, zegt Zwaagstra over de eigenaren. ,,Ze hebben zelf
tijdig aan de bel getrokken, omdat ze voorzagen dat het helemaal mis zou
gaan.’’

In de rij met schuldeisers staan onder meer de energieleverancier en de bank.
Daarnaast zijn er ,,waarschijnlijk veel particuliere schuldeisers’’. Dat zijn
bijvoorbeeld mensen die zwempakketten vooruit hebben betaald die nu niet
meer afgemaakt kunnen worden. Om hoeveel mensen het gaat, weet
Zwaagstra naar eigen zeggen nog niet. ,,Daar is het iets te vroeg voor.’’

De sportschool was een vennootschap onder firma. Dat betekent dat de
eigenaren met hun eigen geld aansprakelijk zijn voor de schulden. Om die
reden zitten ze nu dan dus ook in de schuldsanering. Welke schuldeisers nog
geld terugkrijgen en hoeveel, is nog onduidelijk. Dat hangt van de verkoop van
het inventaris af en van het geld dat de eigenaren zelf hebben.

,,Ze hebben het er erg moeilijk mee. Niet alleen omdat ze schulden overhouden,
maar het is een bedrijf dat ze met veel ziel en zaligheid en veel arbeid hebben
opgebouwd.’’


