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Algemene Ledenvergadering
Toelichting op het resultaat 2014.
Het financieel resultaat 2014 eindigt op een tekort van € 35.542,54, waar de eerder vastgestelde
begroting op een nul-resultaat eindigde.
Het jaar 2014 kende een tekort aan inkomen van (afgerond) € 7.000 en teveel aan uitgaven van
(afgerond) € 28.500.
Tekort inkomsten:
Door de onrust en veranderingen in het bestuur heeft de penningmeester de subsidieaanvraag bij
de gemeente voor het jaar 2014 niet ingezonden. Hierdoor is het resultaat € 12.500 lager. Het is
goed te vermelden dat de gemeente, na een toelichting van het huidige bestuur, bereid is geweest
de alsnog ingestuurde aanvraag in behandeling te nemen en goed te keuren. De inkomsten vallen
echter in het boekjaar 2015.
De aanvraag voor het jaar 2015 is reeds in behandeling.
Te hoge uitgaven:
De belangrijkste afwijkingen t.o.v. de begroting gelden voor de posten “Zaalhuur en diverse” en
“Turnpakjes”.
De kosten voor “Zaalhuur en diverse” lagen (afgerond) € 17.500 hoger dan begroot. Niet alleen
door de hogere kosten zaalhuur, maar ook vanwege gestegen onderhoudskosten materieel en de
extra investeringen die zijn gedaan, waaronder trampolines, een brug en minitramp.
“Turnpakjes” kwamen uit op een negatief resultaat van (afgerond) € 11.000. Het begrootte
uitganspunt was een nul-resultaat waarbij de aankoop van de turnkleding zou worden
gecompenseerd door de verkoop daarvan. In de begroting was echter geen rekening gehouden
met het feit dat een deel van de kleding (zoals trainingspakken, kleding leiding) niet verkocht
worden, maar in eigendom van de vereniging blijven. Daarbovenop kwam het feit dat de
toegezegde sponsoring op de trainingspakken helaas niet is waargemaakt door de slechte
bedrijfsresultaten van de sponsor. Daarnaast is een deel van de kleding nog niet verkocht (waarde
voorraad eind 2014 afgerond € 7.500).
Wisseling penningmeester:
Per 1 januari 2015 heeft Lars Smit het penningmeesterschap overgenomen van Helga Breider,
waarmee contributie-inning en penningmeesterschap nu in 1 hand zijn.
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Begroting en Resultaat 2014
Inkomsten
80 Inkomsten
800 Contributies
801 Overige inkomsten
802 rente
805 Subsidies en overig
Totaal Inkomsten
40 Personele lasten
400 Salarissen
401 Sociale lasten en verz.
402 uitbesteding SportSupport
403 Cursus en
licentie/reiskosten
404 Declaraties
405 Vergoedingen
Totaal Personele lasten
41 Zaalhuur en diversen
410 Zaal en kantine
411 Materiaal
412 Verzekering
413 investeringen
415 diverse
Totaal Zaalhuur en diverse
42 turnpakjes
421 turnpakjes
totaal turnpakjes
43 Financiële lasten
430 Bondscontributie
431 Rente en bank
Totaal Financiële lasten
44 Technische commissie
440 Wedstrijden
441 reiskosten wedstrijden
442 Diversen
Totaal Technische commissie
45 Bestuur
450 Kantoorkosten
451 Contributies en bijdragen
452 Clubblad en representatie

begroot 2014

gerealiseerd
2014

€ 72.000,00
€ 4.000,00
€ 990,00
€ 14.000,00
€ 90.990,00

€ 75.884,43
€ 3.339,29
€ 568,01
€ 4.212,80
€ 84.004,53

€ 25.000,00
€ 12.500,00
€ 4.000,00

€ 26.483,47
€ 11.391,00
€ 4.299,11

€ 5.000,00
€ 3.000,00
€ 5.000,00
€ 54.500,00

€ 4.893,70
€ 3.895,13
€ 5.903,00
€ 56.865,41

€ 14.000,00
€ 1.500,00
€ 350,00
€ 5.000,00

€ 21.680,49
€ 3.110,74
€ 1.144,47
€ 8.732,48
€ 3.534,12
€ 38.202,30

€ 20.850,00

€ 11.039,14
€ 11.039,14
€ 8.000,00
€ 225,00
€ 8.225,00

€ 7.350,61
€ 273,78
€ 7.624,39

€ 1.800,00
€ 750,00
€
€ 2.550,00

€ 3.050,96
€ 902,21
€ 1.500,00
€ 5.453,17

€ 25,00
-

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€
€
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453 Algemene kosten
Totaal Bestuur
48 Afschrijving
480 afschrijving Gymtoestellen
481 afschrijving Inventaris
Totaal afschrijving
Inkomsten Totaal
uitgaven Totaal
Totaal

€ 750,00
€ 775,00

€ 362,66
€ 362,66

€ 4.190,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 84.004,53
€ 119.547,07

€ 4.190,00
€ 91.090,00
€ 91.090,00
€

-

-€ 35.542,54
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