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Toelichting op het resultaat 2016.  
 
Het financieel resultaat 2016 eindigt op een positief saldo van €  10.690,50  
De opbrengst is hoger uitgevallen doordat de inkomsten iets hoger uitvielen (± € 6.000). De 
personele lasten (± € 8.000) lager uitvielen dan begroot en de te betalen bondscontributie hoger 
uitviel (± € 4000) 
 
80. Inkomsten  
De inkomsten zijn hoger uitgevallen door de het starten van de extra 3 freerunning lessen vanaf 
februari 2016 op de woensdag.  
 
40. Personele lasten 
De post salarissen is lager uitgevallen, door het vertrek van een leidster rond de zomer, maar daar 
in tegen  is deze verlaging weer opgevangen door het verstrekken van meer vergoedingen (o.a. 
leiding Freerunning).  De post cursus en licentie is fors lager daar er in 2016 wel enkele mensen 
met een opleiding zijn gestart, echter we van de KNGU nog geen rekening hebben mogen 
ontvangen. 
 
41. Zaalhuur en diversen 
De post verzekering onder de begroting gebleven daar er geen herziening is geweest op het 
verzekerd bedrag en de post diversen is hoger uitgevallen daar de clubkampioenschappen in 2016 
in twee zalen zijn gegeven. 
 
42.  Turnpakjes 
Deze post is beëindigd met een zeer laag negatief saldo, wat wil zeggen dat er meer turnpakjes 
zijn ingekocht dan verkocht. De voorraad turnpakjes bedraagt per 31-12 € 8196,00. 
 
43. Financiële lasten 
De post financiële lasten is hoger uitgevallen doordat er meer leden zijn toegetreden waardoor 
meer bondscontributie verschuldigd was. Daarbij zijn de bankkosten weer onder de begroting 
gebleven daar er veel minder storneringen hebben plaats gevonden in 2016.  
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44. Technische commissie 
In de post technische commissie is er een klein verlies gemaakt op wedstrijden.  Leden worden 
altijd begin van het seizoen ingeschreven, echter vond de doorbelasting vrij laat plaats daar de 
KNGU pas vrij laat de factuur opstuurde., waarbij het voorgekomen is dat enkele leden intussen 
niet meer actief waren  en het nog terughalen van gelden niet gepast is. Ook op reiskosten van de 
wedstrijden is hoger uitgevallen dan begroot, waarbij gemeld moet worden dat iedere leiding zijn 
declaratie netjes op tijd heeft ingediend, wat vorig jaar nog niet het geval was. 
 
45. Bestuur 
In de post Bestuur zijn de algemene kosten netjes binnen de begroting gebleven. 
 
 
 

 
 
Resultaat 
 

 Begroot 2016 Gerealiseerd 2016 

Inkomsten Totaal  €            116.800,00   €                123.444,04  

uitgaven Totaal  €           -116.750,00   €              -112.753,48  

      

Totaal  €                       50,00   €                  10.690,56  

 
 
Inkomsten detail 
 

 begroot 2016 gerealiseerd 2016 

80  Inkomsten     

800 Contributies  €            100.000,00   €                106.671,26  

801 Overige inkomsten  €                 4.000,00   €                     4.064,62  

802 rente  €                     300,00   €                        208,16  

805 Subsidies en overig  €               12.500,00   €                  12.500,00  

Totaal Inkomsten  €            116.800,00   €                123.444,04  
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Uitgaven detail 

 begroot 2016 gerealiseerd 2016 

40 Personele lasten     

400 Salarissen  €             -28.250,00   €                 -20.685,02  

401 Sociale lasten en verz.  €             -11.000,00   €                 -10.592,00  

402 Sportsupport  €               -4.500,00   €                   -3.796,74  

403 Cursus en licentie/reiskosten  €               -2.500,00   €                       -883,53  

404 Declaraties  €               -1.000,00   €                       -874,48  

405 Vergoedingen  €             -10.000,00   €                 -12.769,47  

Totaal Personele lasten  €             -57.250,00   €                 -49.601,24  

41 Zaalhuur en diversen     

410 Zaalhuur  €             -29.000,00   €                 -28.434,17  

411 Materiaal  €               -7.500,00   €                   -7.269,53  

412 Verzekering  €               -2.500,00   €                   -1.361,61  

416 Clubkampioenschap  €               -1.500,00   €                   -2.171,24                       

Totaal Zaalhuur en diverse  €             -40.500,00   €                 -39.236,55  

42 turnpakjes     

421 turnpakjes  €                              -     €                         -20,96  

Totaal turnpakjes   €                         -20,96 

43 Financiële lasten     

430 Bondscontributie  €               -8.500,00   €                 -12.758,99  

431 Rente en bank  €                   -500,00   €                       -319,72  

Totaal Financiële lasten  €               -9.000,00   €                 -13.078,71  

44 Technische commissie     

440 Wedstrijden  €               -1.000,00   €                   -1.194,75  

441 reiskosten wedstrijden  €               -1.000,00   €                   -1.369,00  

442 Diversen  €                   -500,00   €                       -147,50  

Totaal Technische commissie  €               -2.500,00   €                   -2.711,25  

45 Bestuur     

453 Algemene kosten  €               -1.500,00   €                   -1.340,33  

Totaal Bestuur  €               -1.500,00   €                   -1.340,33  

48 Afschrijving     

480 afschrijving Gymtoestellen  €               -6.000,00   €                   -6.764,44  

Totaal afschrijving  €               -6.000,00   €                   -6.764,44  

 
 
 


