Toelichting eindafrekening 2018-2019
Toelichting specificatie baten:
1. Contributie
De contributie is lager uitgevallen dan begroot. Dit heeft te maken met een
aantal restituties in verband met zwangerschap en/ of blessures.
2. Sponsoring
De sponsorinkomsten iets lager dan begroot, een aantal teams heeft (op de
valreep) één of meerdere sponsoren gevonden.
3. Bijdrage leden interne competitie
In seizoen 2017-2018 is er, vanwege geringe belangstelling en het gebrek aan
zaalruimte, geen interne competitie geweest.
4. Restitutie zaalhuur
De opbrengsten uit restitutie zaalhuur zijn iets lager dan begroot. Vanuit het
bestuur is de focus gelegd op het vinden van een nieuwe penningmeester.
Sytze Kruisenga heeft het penningmeesterschap op interim basis uitgevoerd.
Hoewel er wedstrijden geannuleerd zijn is het innen van de zaalhuur op het 2e
spoor beland.
5. Bankrente
De rente op de rekening is op nul begroot. Ondanks de historisch lage rente is
dit bedrag uiteindelijk op €3 uitgekomen.
6. Diversen
Geen boekingen
Toelichting specificatie lasten:
7. KNVB kosten
De KNVB kosten vallen iets lager uit dan begroot, geen bijzonderheden
8. Zaalhuur
De zaalhuur valt iets lager uit dan begroot. Met het Alfa college en de
gemeente Groningen zijn goede afspraken en is de relatie goed. Vrijwel alle
competities zijn uitgespeeld in de beschikbare uren.
9. Afschrijving tenues
De afschrijving valt iets hoger uit dan begroot. Er zijn een aantal tenues
aangeschaft voor nieuwe teams (oa. het 8e en het 13e).
10. Materialen
Deze post is iets lager uitgevallen dan begroot. Geen bijzonderheden.

11. Scheidsrechters kosten
Scheidsrechterskosten betreffen de drankjes die de scheidsrechters na de
wedstrijd op kosten van de club kunnen bestellen. Hier is afgelopen seizoen
weinig gebruik van gemaakt. Onduidelijk is of deze mogelijkheid bekend is bij
de scheidsrechters.
12. Verenigingsactiviteiten
Ondanks dat er diverse activiteiten zijn georganiseerd (diverse borrels,
bierproeverij, Amelandweekend en het jaarfeest) zijn de uitgaven lager dan
begroot.
13. Vergaderkosten
De vergaderkosten zijn lager uitgevallen dan begroot. De kosten bevatten
onder andere een inloopavond in de Kale Jonker waar we met enthousiaste
leden een brainstormsessie hebben gehad over het invullen van
bestuursfuncties. Tevens zijn er 2 RVA avonden georganiseerd. Eén reguliere
en één om het selectiebeleid en de bestuursinvulling te bespreken.
14. Bestuurskosten
Betreft de jaarlijkse bestuurdersvergoeding van €30 per persoon.
15. Administratie- en bankkosten
De administratie en bankkosten zijn €40 hoger uitgevallen dan begroot. Dit
houdt verband met stijging in de kosten voor de Rabobank en het opnieuw
aanvragen van een random-reader.
16. Representatiekosten
De representatiekosten zijn iets lager uitgevallen dan begroot. Geen
bijzonderheden.
17. Toernooi- en oefenduels
Deze kosten zijn flink lager uitgevallen dan begroot. Er is slechts deelgenomen
aan het OFK en er is 1 oefenduel georganiseerd waarvan de kosten zijn
gedeeld met de tegenstander.
18. Trainers
De kosten voor trainers waren in seizoen 2017-2018 nihil omdat er geen
trainers zijn ingehuurd/ aangesteld.
19. Afdracht stichting
De afdracht aan de stichting is conform de begroting. In totaal is voor 186
leden €3 per lid afgedragen aan de stichting.

20. Voorziening lustrum
Betreft de jaarlijkse voorziening voor het lustrum in 2020, conform begroting.

21. Onvoorzien
Onvoorzien betreft een vrijval van oninbare contributie over het seizoen
2016-2017 (€588,75), een vrijval van een oninbare sponsoring over seizoen
2015-2016 (€242) gecompenseerd met een vrijval van reservering voor
zaalhuur €500
22. Resultaat
Ondanks de lagere baten is er een resultaat van €176 gerealiseerd.
Toelichting Balans per 30 juni 2018-10-01
1. Debiteuren
Betreft de nog openstaande contributie.
2. Wedstrijdkleding
Dit betreft het nog niet afgeschreven deel van de wedstrijdkleding. Deze
wordt in 3 jaar afgeschreven.
3. Nog te ontvangen bedragen
Dit betreft de nog openstaande sponsoring van Glas om Lood, AndCode
(beide €75), Fysio PFP (€150), Indoor Soccer Centre (€300) en de Kale Jonker
(€1.500). Tevens bevat dit de nog te ontvangen eindafrekening van de KNVB
€511,03.
4. Bank
Dit is het gezamenlijke bedrag van wat op 30 juni 2018 op zowel de spaar- als
de lopende rekening van de Rabobank staat.
5. Eigen vermogen
Betreft het eigen vermogen naar aanleiding van de over de afgelopen
seizoenen behaalde resultaten.
6. Resultaat boekjaar
Betreft het over dit seizoen behaalde resultaat. Deze bate wordt toegevoegd
aan het eigen vermogen. Dit komt hiermee uit op €10.757. Dit is ca. 30% van
de begroting 2018-2019. Dit ligt binnen het streefpercentage (25-30%).
7. Voorziening lustrum
Dit betreft de reservering voor het lustrum in 2020.
8. Nog te betalen bedragen
Dit betreffen de nog te betalen bedragen, bestaande uit nog te betalen
bedragen voor het slot (€25), kosten Indoor Soccer Centre (€240), het actieve
ledenuitje (€421,69), en zaalhuur (ca. €2.400).
9. Vooruit ontvangen bedragen
Dit betreffen de vooruit ontvangen sponsorbedragen.

