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Jaarrekening seizoen 2015-2016 

 

In de resultatenrekening van het seizoen 2015-2016 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 2015 tot 

en met 30 juni 2016. 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 2015-2016. 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 ALV van 10 juni 2015 hebben de leden ingestemd met een 

contributieverhoging op basis van een opgestelde begroting van het seizoen 

2015-2016. Vanwege de vervanging van het gehele bestuur in april 2015 was 

er geen ‘verwachte resultatenrekening’ van 2014-2015 opgesteld.  

 

Tijdens de eerste ALV van seizoen 2016-2017 wordt: 

- het werkelijk behaalde resultaat van boekjaar seizoen 2015-2016 getoond 

en eventueel toegelicht; 

- de bevindingen van de kascontrolecommissie hierover besproken; 

- het jaarresultaat vastgesteld; 

- het bestuur gedechargeerd. 
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Definitief resultaat seizoen 2015-2016 

 

Het resultaat van seizoen 2015-2016 dat in onderstaande wordt getoond is 

gebaseerd op de stand per 30 juni 2016. Het geeft overzicht van alle kosten 

en baten van seizoen 2015-2016, 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 2015-2016 is een winst van afgerond 

€ 1.387. Dit is ruim € 1.163 hoger dan de opgestelde begroting.  

 

  
 Seizoen 
2015/2016      

   Begroting  Definitief Resultaat  
Verschil met 
begroting  

Opbrengsten        

Contributie  €    32.810   €                      30.046   €                 -2.764  

Inschrijfgeld nieuwe leden  €          300   €                            260   €                       -40  

Activiteiten  €          400   €                        3.199   €                   2.799  

Subsidies Gemeente Lelystad  €          800    €                     -800  

Sponsoring diverse  €          900   €                            742   €                     -158  

Rente   €          100      €                     -100  

Overige inkomsten    €                            749   €                      749  

Totaal Opbrengsten   €    35.310   €                      34.997   €                     -313  

Kosten        
Zaalhuur  €    21.168   €                      22.329   €                   1.161  
Teamkosten Rayon  €          506   €                            291   €                     -215  
Scheidsrechterskosten   €       1.600   €                            710   €                     -890  
Bondsafdrachten NBB  €       4.501   €                        5.124   €                      623  
Boetes NBB  €          500   €                              65   €                     -435  
Kader       
   - Trainersvergoeding  €       1.850   €                        1.545   €                     -305  
   - Opleiding  €       1.535   €                        1.073   €                     -463  
Spelmateriaal klein  €          300   €                              30   €                     -270  
Afschrijvingen ballen en spelmateriaal  €          666   €                            634   €                       -32  
Afschrijving tenue kosten  €       1.500   €                        1.404   €                       -96  
Algemene kosten       
   - Bestuurskosten  €    860,00   €                            393   €                     -467  
Kampioenkosten/ overige  €          100   €                              12   €                       -89  

Totaal kosten   €    35.086   €                      33.609   €                 -1.476  

        

Totaal Opbrengsten  €    35.310   €                      34.997   €                     -313  

Totaal kosten  €    35.086   €                      33.609   €                 -1.476  

Resulaat   €          224   €                        1.387   €                   1.163  
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Vergelijking definitief resultaat en begroting 

De meest opvallende verschillen tussen het definitieve resultaat en de 

begroting zijn: 

Opbrengsten 

- minder aanwas van nieuwe leden dan verwacht. 

- de subsidie van de gemeente Lelystad is niet tijdig aangevraagd. 

- de inkomsten uit activiteiten en sponsoring zijn niet volledig begroot. De 

ontvangsten uit de Grote Club Actie zijn opgenomen in de opbrengsten 

uit activiteiten. 

- extra inkomsten € 589 door liquidatie van Rayon Oost.  

- uit activiteiten, zie onderstaande specificatie. 

 

Activiteiten  Opbrengsten   Kosten   Saldo  

    - Grote Club Actie  1.177 0 1.177 

    - Jeugdtoernooi  € 1.141 nb 1.141 

   - Jubileumtoernooi € 420 € 348 72 

   - Eindejaarstoernooi € 710 nb 710 

   - FM ballen € 100 0 100 

TOTAAL 3.547 348 3.199 

 

Kosten 

- Er is extra zaalhuur afgenomen onder andere voor een pilot voor 

recreanten volwassene. 

- de scheidsrechterskosten vielen een stuk lager uit dan begroot.  

- de kosten voor boetes waren beperkt. 

- op de bestuurskosten is flink bespaard. 
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Balans per 30 juni 2016 

 

Het uiteindelijke resultaat van inkomsten en uitgaven is positief, het betreft 

een winst van € 1.387. Deze is in onderstaande balans opgenomen. De 

balans geeft een indicatie van de financiële gezondheid van de vereniging. 

 

Balans per 30 juni 2015     

  activa passiva 

Vlottende Activa     

Ballen en spelmateriaal  € 949   

Wedstrijdkleding € 3.756   

Borg  € 170   

Voorraad merchandise € 615  

      

Vorderingen     

Kas € 401   

ING rekening-courant € 2.493   

ING Spaarrekening € 10.293   

Debiteuren  € 1.152  

Nog te ontvangen diverse € 717   

      

Kortlopende schulden     

Reserveringen   € 10.543 

Crediteuren  € 1.892 

Nog te betalen diverse    € 1.954 

      

Eigen Vermogen      

Kapitaal Flevo Musketiers    € 4.770 

      

Resultaat (winst)    € 1.387 

Totaal € 20.546 € 20.546 

 

Toelichting bij de balans 

Het ballen en spelmateriaal dient elk seizoen te worden aangevuld. Er is in 

seizoen 2015-2016 redelijk geïnvesteerd in wedstrijdkleding.  

 

Het saldo van kas en bank per 30 juni 2016 was ruim 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. Hierdoor is 

de vereniging in staat financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Het eigen 

vermogen bedroeg 16% van de contributie inkomsten. Er is sprake van een 

gezonde financiële status.  


