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1. Jaarrekening seizoen 2016-2017 
In de resultatenrekening van het seizoen 2016-2017 staan de inkomsten en kosten van 
het voorafgaande seizoen weergegeven. De balans geeft inzicht in de financiële positie 
van de vereniging. Het boekjaar loopt van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017. Tijdens 
de eerste Algemene Leden Vergadering van het seizoen wordt de financiële 
jaarrekening aan de leden voorgelegd.  

 
Taak van de ALV en de kascommissie 
Het is de taak van de ALV om te beoordelen of het bestuur het financiële beleid heeft 
uitgevoerd zoals was afgesproken met het goedkeuren van de begroting voorafgaande 
aan het seizoen 2016-2017. De ALV laat zich daarbij adviseren door de 
kascontrolecommissie die gedetailleerd de boekhouding van de penningmeester 
controleert en beoordeelt of de jaarrekening voldoende waarheidsgetrouw het 
uitgevoerde beleid weergeeft. De kascontrolecommissie geeft tijdens de ALV haar 
bevindingen aan en adviseert de ALV om het bestuur wel of niet te ‘dechargeren’(te 
ontslaan van de taken behorende bij het afgelopen seizoen).  
 
Welke financiële zaken komen in deze ALV aan de orde? 
Tijdens de eerste ALV van seizoen 2017-2018 wordt: 
- het werkelijk behaalde resultaat van boekjaar seizoen 2016-2017 getoond en 

eventueel toegelicht; 
- de bevindingen van de kascontrolecommissie hierover besproken; 
- het jaarresultaat vastgesteld; 
- het bestuur gedechargeerd. 
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2. Definitief resultaat seizoen 2016-2017 
 

Het resultaat van seizoen 2016-2017 dat in onderstaande wordt getoond is 
gebaseerd op de stand per 30 juni 2017. Het geeft overzicht van alle kosten en baten 
van seizoen 2016-2017, inclusief alle bekende, maar nog niet betaalde kosten en 
geïnde inkomsten die op het seizoen betrekking hebben. In onderstaande tabel is 
tevens de begroting die voor het vorige seizoen was afgesproken met de ALV 
opgenomen. 
 
Het definitieve resultaat van boekjaar 2016-2017 is een verlies van € 1.476. Dit is 
ruim € 1.721 lager dan de opgestelde begroting.  

 

 
                Seizoen 2016 - 2017   Verschil  

OPBRENGSTEN  Begroting   Realisatie    

Contributies    32.138            35.329                                3.191  

Nieuwe leden (inschrijfgeld)                 300                 270                                   -30  

Activiteiten (GCA)                 750                 858                                   108  

Subsidie Gemeente Lelystad                800                         -                                   -800  

Sponsoring                900              2.103                                1.203  

Overige                615                   87                                  -528  

TOTAAL OPBRENGSTEN           35.503            38.648                                 3.145  

    KOSTEN 
   Huur zalen            21.936             26.670                                 4.734  

Bondsafdrachten              5.957               5.988                                      31  

Teamkosten                509                  380                                 -129  

Boetes                250                  150                                  -100  

Kader 
  

                                    -    

   - Trainersvergoeding             1.850               3.445                                 1.595  

   - Opleiding             1.500                  374                               -1.127  

Klein spelmateriaal                 300                    36                                  -264  

   -  Afschrijving tenues             1.500               1.580                                     80  

   - Afschrijving ballen en spelmateriaal                 666                  993                                    327  

Bestuurskosten                 590                  293                                  -297  

Succeskosten (kampioenen etc.)                100                   10                                    -90  

Bankkosten                 100                  205                                    105  

TOTAAL KOSTEN           35.258             40.123                                 4.865  

    Totaal Opbrengsten           35.503             38.648                                 3.145  

Totaal Kosten            35.258             40.123                                 4.865  

Resultaat                 245             -1.476                              -1.721  

 
 

Een deel van dit verlies wordt veroorzaakt door afboekingen van contributie die 
betrekking hadden op het seizoen 2015-2016. In dat seizoen was er een winst van 
€ 1.387 behaald. 
De trainersvergoeding is hoger uitgevallen door het aanstellen van een coach voor 
het landelijk spelend team. Om enigszins deze kosten niet te veel te laten drukken op 
het huidig boekjaar is er een bedrag van € 900 uit de reservering gebruikt ter 
compensatie van de hogere trainingsvergoeding. 
 
Flevo Musketiers heeft de volgende sponsorgelden ontvangen: 

 Profendum € 1.250 

 Deen € 853 
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3. Balans per 30 juni 2017 
 

Het resultaat van inkomsten en uitgaven is € 1.476 negatief. Het negatieve resultaat 
wordt in mindering gebracht op het eigen vermogen  van de vereniging.  
Hieronder de balans per 30 juni 2017. 

 

  ACTIVA PASSIVA 

Vlottende Activa     

Ballen en spelmateriaal  € 1.035   

Wedstrijdkleding € 2.879   

Borg  € 170   

Voorraad merchandise € 741  

      

Vorderingen     

Kas € 214   

ING rekening-courant € 2.160   

ING Spaarrekening € 10.293   

Debiteuren  € 1.352  

Nog te ontvangen diverse € 7   

      

Kortlopende schulden     

Reserveringen   € 9.643 

Crediteuren  € 4.472 

Nog te betalen diverse    € 55 

      

Eigen Vermogen      

Kapitaal Flevo Musketiers    € 6.157 

      

Resultaat (verlies)   € 1.476 
    

Totaal € 20.327 € 20.327 

 
Toelichting bij de balans 
Jaarlijks wordt er voor ongeveer € 1.000 aan speelmateriaal gekocht, die in drie jaar 
worden afgeschreven. De tenues worden in 5 jaar afgeschreven.  
Het saldo van kas en bank per 30 juni 2017 was voldoende ten behoeve van de 
liquiditeit van de vereniging. De reservering hebben betrekking op verwachte 
uitgaven van tenues, opleidingen en dergelijke.  
 
Algemeen beeld financiële situatie 
De vereniging heeft vanaf 2012 een redelijke buffer opgebouwd. Het verlies is ten 
laste van het eigen vermogen gebracht en komt uit op € 4.682. De vereniging in staat 
financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Het eigen vermogen bedroeg 13% van 
de contributie inkomsten. Er is sprake van een gezonde financiële status.  


