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Toelichting eindafrekening 2016-2017 
 
 
Toelichting specificatie baten: 
 
1. Contributie 
 
De contributie is lager uitgevallen dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat het niet is gelukt de 
damesteams volledig te vullen met 10 speelsters. Tevens waren er blessures en zwangerschappen, 
waardoor contributie van leden deels is gerestitueerd.  
 
2. Sponsoring 
 
De sponsorinkomsten zijn lager dan begroot. Muta heeft nieuwe tenues voor Heren 1 verzorgd, in ruil 
daarvoor vervalt hun sponsorbijdrage voor het seizoen 2016-2017 
 
3. Bijdrage leden interne competitie 
 
De animo voor de interne competitie was iets lager dan begroot. 
 
4. Restitutie zaalhuur 
 
Er is dit seizoen een streng beleid ten aanzien van afmeldingen van tegenstanders gevoerd. Hierdoor is 
€ 265 aan restitutie zaalhuur ontvangen. 
 
5. Bankrente 
 
De ontvangen rente is lager uitgevallen aangezien de rente bij de Rabobank momenteel nagenoeg nihil 
is. 
 
6. Diversen 
 
Dit betreft de verkoop van oude tenues en de opbrengst van de vuurwerkactie die in samenwerking 
met Wigchers Vuurwerk is gehouden. 
 
 
Toelichting specificatie lasten: 
 
8. KNVB-kosten 
 
De KNVB-kosten vallen iets lager uit dan begroot. 
 
9. Zaalhuur 
 
De zaalhuur valt ook iets lager uit dan begroot. Uiteindelijk konden vrijwel alle wedstrijden in de 
reguliere gehuurde uren afgewerkt worden.  
 
10. Tenues 
 
De afschrijvingen van tenues vielen iets lager uit dan begroot, aangezien we de nieuwe tenues van 
Heren 1 gratis hebben gekregen van Muta. 
 
11. Materialen 
 
Dit jaar hoefde er relatief weinig uitgegeven te worden aan nieuwe materialen, waardoor deze post 
lager uitvalt dan begroot. 
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12. Scheidsrechterskosten 
 
De scheidsrechterskosten betreft het aanbieden van drankjes aan scheidsrechters tijdens wedstrijden. 
Hier is meer gebruik van gemaakt dan vorig seizoen. 
 
13. Verenigingsactiviteiten 
 
De kosten voor de verenigingsactiviteiten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt voornamelijk 
doordat we uren hebben afgenomen bij Indoor Soccer Centre in ruil voor sponsoring en doordat er dit 
jaar veel animo was voor het actieve ledenuitje.  
 
14. Vergaderingen 
 
De vergaderkosten vallen iets hoger uit dan begroot. Dit komt doordat aan het begin van het seizoen 
een zaaltje is afgehuurd om de werking van digitale wedstrijdformulier uit te leggen aan de 
aanvoerders. 
 
15. Bestuurskosten 
 
Alle vijf de bestuurders hebben een onkostenvergoeding van € 30 ontvangen. 
 
16. Administratie- en bankkosten  
 
De administratie- en bankkosten zijn iets lager uitgevallen dan begroot.  
 
17. Representatiekosten 
 
De representatiekosten zijn ruim lager uitgevallen dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat er dit 
seizoen, in tegenstelling tot vorig seizoen, geen kerstpresentje is uitgedeeld aan de sponsoren.  
 
18. Toernooien en oefenduels 
 
Deze post is lager uitgevallen dan begroot. Deze post bestaat uit deelname aan het Vijfje Toptoernooi 
en het OFK en zaalhuur voor enkele oefenduels. 
 
19. Trainers 
 
De trainerskosten zijn lager uitgevallen dan begroot. Er zijn enkel kosten door Indoor Soccer Noord in 
rekening gebracht voor de selectietrainingen aan het begin van het seizoen. Voor de rest van het 
seizoen is er geen trainer gevonden die trainingen wilde geven.  
 
20. Afdracht stichting 
 
Er waren afgelopen seizoen 182 leden, waarvoor € 5 per lid afgedragen is aan de stichting. 
 
21. Voorziening lustrum 
 
De dotatie aan de voorziening is gelijk aan de begroting. 
 
22. Onvoorzien 
 
De onvoorziene kosten hebben voornamelijk betrekking op gemaakte kosten naar aanleiding van het 
kampioenschap van Heren 6. 
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23. Resultaat 
 
Ondanks de lagere baten van bijna € 1.000 ten opzichte van de begroting is er uiteindelijk een 
resultaat van € 684 ontstaan. Dit komt doordat er € 1.679 minder uitgegeven is dan begroot. 
 
Toelichting Balans per 30 juni 2017: 
 
Debiteuren: 
 
Dit betreft de openstaande contributie per 30 juni 2017. 
 
Wedstrijdkleding: 
 
Dit betreft het nog niet afgeschreven deel van de wedstrijdkleding. Wedstrijdkleding wordt in drie jaar 
afgeschreven. 
 
Nog te ontvangen bedragen: 
 
Deze post bestaat uit de nog te ontvangen sponsorbijdrage van Muta Sport over 2015-2016 en de nog 
te ontvangen sponsorbijdrage van Indoor Soccer Centre over 2016-2017.  
 
Bank: 
 
Dit is het gezamenlijk bedrag van wat op 30 juni 2017 op de lopende rekening en de spaarrekening 
van de Rabobank staat. 
 
Eigen vermogen: 
 
Dit is het eigen vermogen naar aanleiding van de over de afgelopen seizoenen behaalde baten. 
 
Resultaat boekjaar: 
 
Dit betreft de bate over dit boekjaar. Deze bate wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Het totale 
eigen vermogen komt hiermee uit op € 11.180. De club zit hiermee iets boven het streefbedrag qua 
eigen vermogen. Het streefbedrag van het eigen vermogen ligt tussen de 25% en 30% van de 
begroting.  
 
Voorziening lustrum: 
 
Dit betreft de reservering voor het volgende lustrum in 2020. 
 
Nog te betalen bedragen: 
 
Per balansdatum zijn er nog kosten die nog betaald moeten worden over het seizoen 2016-2017. Dit is 
onder andere nog te betalen zaalhuur bij de gemeente en Indoor Soccer Centre, nog te betalen 
afdracht aan de stichting, nog te betalen eindafrekening van de KNVB en nog te betalen actieve 
ledenuitje. 
 
Vooruitontvangen bedragen: 
 
Dit betreffen vooruitontvangen sponsorinkomsten. 
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Toelichting begroting 2017-2018 
 
Toelichting specificatie baten: 
 
1. Contributie 
 
De begrote contributie is gebaseerd op 16 teams bestaande uit tien spelers/speelsters per team en 25 
X-leden. Tevens is rekening gehouden met eventuele langdurige blessures en zwangerschappen.  
 
2. Sponsoring 
 
De sponsorinkomsten zullen dit seizoen naar verwachting weer in lijn zijn met wat voor 2016-2017 
begroot is. 
 
3. Bijdrage leden interne competitie 
 
Getracht wordt om dit seizoen weer een interne competitie te starten. De bijdrage is gebaseerd op vijf 
deelnemende teams. 
 
4. Restitutie zaalhuur 
 
Dit betreft restitutie zaalhuur van door tegenstanders niet tijdige afgezegde wedstrijden. 
 
5. Bankrente 
 
Aangezien de bankrente momenteel nagenoeg nihil is, wordt er geen bankrente verwacht. 
 
6. Diversen 
 
Er is € 100 begroot voor eventuele onvoorziene financiële meevallers. 
 
 
Toelichting specificatie lasten: 
 

8. KNVB-kosten 
 
De KNVB-kosten zijn geïndexeerd ten opzichte van vorig seizoen. 
 
9. Zaalhuur 
 
De zaalhuur is geïndexeerd ten opzichte van vorig seizoen. 
 
10. Tenues 
 
Dit betreft de afschrijvingskosten van de tenues.  
 
11. Materialen 
 
Deze zijn conform vorig seizoen begroot. 
 
12. Scheidsrechterskosten 
 
Deze zijn conform vorig seizoen begroot. 
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13. Verenigingsactiviteiten 
 
Deze zijn conform het resultaat van het vorige seizoen begroot. 
 
14. Vergaderingen 
 
Deze zijn conform het resultaat van het vorige seizoen begroot. 
 
15. Bestuurskosten 
 
Deze zijn conform het resultaat van het vorige seizoen begroot. 
 
16. Administratie- en bankkosten  
 
Deze zijn conform vorig seizoen begroot. 
 
17. Representatiekosten 
 
Deze zijn conform vorig seizoen begroot. 
 
18. Toernooien en oefenduels 
 
Deze zijn conform vorig seizoen begroot. 
 
19. Trainers 
 
Momenteel is er geen trainer voor zowel selectie als laag. Dus kosten zullen voor dit seizoen dan ook 
lager uitvallen dan begroot.  
 
20. Afdracht stichting 
 
Begroot is de afdracht op basis van 185 leden. Dit seizoen zal de afdracht € 3 per lid zijn. 
 
21. Voorziening lustrum 
 
De reservering voor het volgende lustrum is verhoogd in verband met de groei van de vereniging. 
 
22. Onvoorzien 
 
Deze post is conform begroting vorig seizoen. 
 

 

 

 

 


