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1. Jaarrekening seizoen 2017-2018 
In de resultatenrekening van het seizoen 2017-2018 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 2017 tot en met 30 juni 2018. 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 2017-2018. 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 2018-2019 wordt: 
- het werkelijk behaalde resultaat van boekjaar seizoen 2017-2018 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 2017-2018 
 

Het resultaat van seizoen 2017-2018 dat in onderstaande wordt getoond is 
gebaseerd op de stand per 30 juni 2018. Het geeft overzicht van alle kosten en baten 
van seizoen 2017-2018, 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 2017-2018 is een winst van € 2.858. Dit is ruim 
€ 2.800 hoger dan de opgestelde begroting.  

 

 
                Seizoen 2017 - 2018   Verschil  

OPBRENGSTEN  Begroting   Realisatie    

Contributies  39.335   39.004   (331) 
Inschrijfgeld nieuwe leden  200   400   200  

Activiteiten  750   2.129   1.379  

Subsidie Gemeente Lelystad  800   1.232   432  

Sponsoring  750   1.187   437  

Overige  -     201   201  

TOTAAL OPBRENGSTEN 41.835   44.153   2.318  

    KOSTEN 
   Huur zalen  26.321   23.482   (2.839) 

NBB  5.520   6.293   773  

Teamkosten  673   388   (285) 

Boetes NBB  100   218   118  

Scheidsrechterkosten  700   559   (141) 

Kader    -    

   - Trainersvergoedingen  3.275   4.588   1.313  

   - Opleiding  1.500   518   (982) 

Klein speelmateriaal  200   1.317   1.117  

Afschrijving tenues  1.500   1.580   80  

Afschrijving ballen  999   987   (12) 

Afschrijving tablets  -     687   687  

Algemene bestuurskosten  750   434   (316) 

Kampioenskosten  100   -     (100) 

Bankkosten  150   244   94  

TOTAAL KOSTEN  41.788   41.295   (493) 

    TOTAAL OPBRENGSTEN  41.835   44.153   2.318  

TOTAAL KOSTEN  41.788   41.295   (493) 

RESULTAAT  47   2.858   2.811  

 

 
De opbrengsten zijn hoger door de ontvangen subsidie van de gemeente Lelystad en 
de opbrengsten uit de activiteiten, zoals scholenbasketbal. De trainerskosten zijn wat 
hoger door reiskostenvergoeding van één trainer, hiervoor heeft de vereniging 
subsidie ontvangen. De kosten voor klein speelmaterieel is hoger dan begroot door 
een extra reservering voor ballen en teamtassen die nodig aan vervanging toe waren. 
 
Flevo Musketiers heeft de volgende sponsorgelden ontvangen: 

 Nurse4life € 687 

 Profendum € 500 
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3. Balans per 30 juni 2018 
 

Het resultaat van inkomsten en uitgaven is € 2.858 positief. Het positieve resultaat 
wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de vereniging.  
Hieronder de balans per 30 juni 2018. 

 

  ACTIVA PASSIVA 

Vlottende Activa     

Ballen en spelmateriaal  € 982   

Wedstrijdkleding € 1.299   

Borg  € 170   

Voorraad merchandise € 584  

      

Vorderingen     

Kas € 113   

ING rekening-courant € 380   

ING Spaarrekening € 23.263   

Debiteuren € 683  

Nog te ontvangen diverse € 8   

      

Kortlopende schulden     

Reserveringen   € 9.643 

Crediteuren  € 6.617 

Nog te betalen diverse    € 3.684 

      

Eigen Vermogen      

Kapitaal Flevo Musketiers    € 4.682 

 
      

Resultaat (verlies)  
 

€ 2.858 

 
   

Totaal € 27.483 € 27.483 

 
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 2018 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. De winst wordt 
toegevoegd aan het eigen vermogen en komt uit op € 7.539. De vereniging in staat 
financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Het eigen vermogen bedroeg 19% van 
de contributie inkomsten. Er is sprake van een gezonde financiële status.  


