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Aan de leden en ouders van jeugdleden van sportvereniging Gemini: 

 

Hierbij ontvangt u de jaarrekening van sportvereniging Gemini over het seizoen 2020/2021. Op de 

ledenvergadering van  13 december 2021 zal ik het verslag nader toelichten. U wordt dan ook in de gelegenheid 

gesteld om vragen te stellen. Indien u op basis van deze stukken uw vragen al eerder kunt formuleren, dan kunt 

u die direct aan mij of aan het secretariaat toesturen. Beantwoording zal plaatsvinden op de ledenvergadering. 

 

Nikolai van Teijlingen 

Penningmeester SV Gemini 
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Balans  

 

 

  

Balans 30-6-2021 30-6-2020

Activa

Liquide middelen

RABO betaalrekening 37.834,92     15.223,34     

Totaal 37.834,92     15.223,34     

Vlottende activa

Overlopende activa 5.887,29        3.251,29        

Kleding 2.781,79        5.563,58        

Totaal 8.669,08        8.814,87        

Totaal activa 46.504,00     24.038,21     

Passiva

Eigen vermogen 30.786,16     14.820,23     

Vlottende passiva

Kortlopende schulden / overlopende passiva 8.897,10        2.522,59        

Rekening Courant Stichting Gemini Kantine-Explotatie 6.338,68        6.213,33        

Rekening courant Vrienden van Gemini 482,06            482,06            

Totaal 15.717,84     9.217,98        

Totaal passiva 46.504,00     24.038,21     
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Toelichting op balans 

Liquide middelen 

Het bedrag aan liquide middelen sluit aan op het bankafschrift per balansdatum.  

 

Vlottende activa / vlottende passiva 

Rekening courant Stichting Gemini Kantine-Exploitatie 

SV Gemini onderhoudt een rekening courant met Stichting Gemini Kantine-Exploitatie (SGKE) voor het afrekenen 

van onderlinge transacties zonder dat daar iedere keer een bankoverschrijving voor gedaan hoeft te worden. De 

stand per 30 juni 2021 betreft de som van de onderlinge transacties in de seizoenen 2018/2019, 2019/2020 en 

2020/2021. 

 

Overlopende activa 

De specificatie van de post overlopende activa per 30 juni 2021 luidt als volgt:  

 

 
 

Kleding 

Eenmaal per drie jaar worden de verenigingsshirts vervangen. De aankoopkosten worden door middel van 

afschrijvingen over de gehele gebruiksduur ten laste van het resultaat geboekt. In de zomer van 2019 is de 

nieuwe set voor de komende drie jaar aangeschaft. Door corona is ervoor gekozen om een jaar langer met de 

shirts te doen (t/m seizoen 2022/2023). Voor de afschrijving is gekozen om deze wel volledig mee te nemen, 

aangezien het aannemelijk is dat er nog shirts aangekocht dienen te worden in het laatste seizoen. 

  

 

 

  

Specificatie overlopende activa

Vriendenloterij 13de trekking 2021, ontvangen op 30-08-2021 319,20

Vriendenloterij: afdracht Q2 202, ontvangen op 30-08-2021. 957,60

Incassobatch 10 van 10 seizoen 2020-2021. Geïncasseerd op 3 aug 2021 3.812,13

Gem. Zoetermeer huurkorting zaal Q2 2021, ontvangen op 12 okt 2021. 414,53

Gem. Zoetermeer (korting zaalhuur en veldhuur juni 2021), ontvangen op 30-08-2021.383,83

Totaal per 30 juni 2021 5.887,29

Kleding

Aanschaf verenigingsshirts 2019-2022 6.934,52

Nabestelling extra wedstrijdkleding in okt/nov 2019 1.410,85

Afschrijving 2019/2020: 33% van de aankoopwaarde -2.781,79

Afschrijving 2020/2021: 33% van de aankoopwaarde -2.781,79

Totaal per 30 juni 2021 2.781,79
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Eigen Vermogen 

Het eigen vermogen van sportvereniging Gemini bestaat uit het cumulatieve resultaat sinds de oprichting in 

1995. Onderstaand overzicht geeft het verloop over  de periode 2008-2021. 

 
 

Vlottende passiva 

Kortlopende schulden/ overlopende passiva 

De specificatie per 30 juni 2021 is als volgt: 

 
 

Rekening courant Vrienden van Gemini 

Bij de oprichting van de Vrienden van Gemini is bepaald dat de bestemming van de bijeen gebrachte gelden (na 

aftrek voor gemaakte kosten) wordt bepaald door de vergadering van de Vrienden. Het beschikbare saldo staat 

weliswaar op de bankrekening van SV Gemini maar het is geen eigendom van de vereniging. Daarom is het in de 

boeken opgenomen als een schuld aan de Vrienden van Gemini. De specificatie per 30 juni 2021 is als volgt: 

 

  

Verloop eigen vermogen

Stand 1 juli 2008 43.117,22     

Resultaat 2008/2009 820,07            

Resultaat 2009/2010 -11.163,91   

Resultaat 2010/2011 -8.065,29      

Resultaat 2011/2012 10,88               

Resultaat 2012/2013 -9.681,58      

Resultaat 2013/2014 -944,26           

Resultaat 2014/2015 -3.247,07      

Resultaat 2015/2016 -6.868,42      

Resultaat 2016/2017 2.808,48        

Resultaat 2017/2018 5.594,57        

Resultaat 2018/2019 -758,80           

Resultaat 2019/2020 3.198,34        

Resultaat 2020/2021 15.965,93     

Stand 30 juni 2021 30.786,16

Overlopende passiva / kortlopende schulden

Reservering besteding ontvangen subsidie 2.356,00          

Eten Indofoods Recreanten 18 juli (hoort bij seizoen 2020-2021) 312,50             

Gem. Zoetermeer zaalhuur 20/21 ( 201081 / 201276 / 201402). Betaald 17-11-2021 3.241,55          

Factuur 210125 - Zaalhuur mei-jul 2021. Betaald op 17 aug 2021 2.719,60          

Factuur 21602866 Afrekening NHV 20-21. Betaald op 17 aug 2021 3,05                 

Totaal storno's contributie in juli en aug 2021 m.b.t. seizoen 2020-2021 264,40             

Totaal per 30 juni 2021 8.897,10

Rekening Courant Vrienden van Gemini

Ontvangen bijdragen Vrienden in 2016/2017 450,00             

Ontvangen bijdragen Vrienden in 2017/2018 550,00             

Ontvangen bijdragen Vrienden in 2018/2019 400,00             

Ontvangen bijdragen Vrienden in 2019/2020 250,00             

Betaalde kosten Vriendenbord 2016/2017 -94,07              

Aanschaf bidons in seizoen 2019/2020 -1.073,87         

Totaal per 30 juni 2021 482,06
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Resultatenrekening 

 

  

Resultatenrekening 2020/2021 2020/2021 2019/2020

werkelijk begroting werkelijk

Baten
Contributie 39.406,00     45.000,00     39.428,80     

Bijzondere baten (subsidie) -                     2.356,00        -                     

Acties en loterijen 7.521,70        6.500,00        7.752,47        

Sponsoring 119,81            4.267,00        4.791,42        

Tegemoetkoming sportverenigingen i.v.m. corona 1.500,00        

Totaal baten 48.547,51     58.123,00     51.972,69     

Lasten
Zaalhuur 9.684,23        29.500,00     22.321,17     

NHV afdracht 11.893,98     15.500,00     14.668,40     

Trainers / verzorgers 2.000,00        4.000,00        2.800,00        

Afschrijving en onderhoud kleding 3.267,69        2.782,00        2.781,79        

Huur veld en veldverlichting 2.920,74        2.900,00        2.145,51        

Vergoeding Gemini scheidsrechters 44,03               1.500,00        1.153,23        

Handbalmaterialen en deelname aan toernooien 620,37            1.300,00        1.444,20        

Mondkapjes en Corona-stickers 443,70            

Administratie & verzekeringen 498,96            850,00            502,33            

Evenementen SV Gemini 656,52            500,00            185,84            

Representatiekosten 551,36            250,00            

Jeugdkamp (saldo kosten en opbrengsten) -                     771,88            

Bijzondere lasten (subsidie) 2.356,00        

Jubileum 2.000,00        

Totaal lasten 32.581,58     63.438,00     48.774,35     

Overschot / (tekort) 15.965,93 (5.315,00) 3.198,34 
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Toelichting op de resultatenrekening  
 

Baten 

 

Algemeen 

De werkelijke inkomsten over 2020/2021 zijn € 9.575 lager dan begroot.  

Negatieve componenten (€ 12.097) 

• Vanwege corona is korting verleend op contributie senioren en recreanten: effect is € 4.342. 

• Vanwege lager ledental is over het gehele seizoen minder geïncasseerd: effect is € 1.252. 

• Vanwege corona zijn in 2020/2021 geen sponsorbijdragen in rekening gebracht: effect is € 4.147. 

• In 2020/2021 is de reeds toegekende subsidie voor inclusief sporten ad € 2.356 niet besteed. 

Positieve componenten (€ 2.522) 

• Inkomsten uit acties en loterijen zijn € 1.022 hoger dan begroot 

• Vanwege corona heeft de vereniging € 1.500 ontvangen aan tegemoetkomingen sportverenigingen. 

 

Bijzondere baten en lasten 

De geplande bijzondere uitgaven in relatie tot de daarvoor van de gemeente ontvangen bijzondere baten zijn in 

verband met corona verplaatst naar het seizoen 2021/2022.  

 

Acties en loterijen 

In de begroting was gerekend op  € 6.500 aan opbrengsten uit acties en loterijen. In werkelijkheid is die 

verwachting met € 1.022 overtroffen. Het grootste verschil ten opzichte van de begroting betreft de opbrengsten 

uit de Grote clubactie en de Rabo clubkascampagne.   

 
 

Sponsoring 

In de begroting was gerekend op  € 4.267 aan opbrengsten uit sponsoring. In verband met corona leek het ons 

niet op zijn plaats om te factureren. In plaats daarvan hebben wij als bestuur ervoor gekozen om een jaar langer 

met de shirts te doen en de facturatie een jaar op te schuiven. De werkingsduur van de overeenkomsten wordt 

hierdoor met één jaar opgerekt. 

 
 

Specificatie acties en loterijen 2020/2021 2020/2021 2019/2020

werkelijk begroting werkelijk

Vriendenloterij 5.211,30          5.500,00          6.333,40          

Grote clubactie 1.560,40          700,00             699,45             

Rabo clubkascampagne 750,00             300,00             300,42             

NHV verenigingsloterij -                   -                   419,20             

Totaal 7.521,70 6.500,00 7.752,47 

Specificatie sponsoring 2020/2021 2020/2021 2019/2020

werkelijk begroting werkelijk

Sponsoring - Verenigingsshirts -                   2.867,00          2.642,00          

Sponsoring - Herenselectie -                   -                   

Sponsoring - Sponsorbord (incl VIP verkoop Shoeby) -                   300,00             300,00             

Sponsoring - Banners -                   800,00             1.225,00          

Sponsoring - Overig 550,00             

Sponsoring combi-deal (Starshoe en Fortune) -                   900,00             

Sponsorkliks 119,81             101,83             

Sponsoring - kosten -                   -250,00            -375,60            

Sponsoring Beach handbalteam -                   700,00             

Kosten Beach handbalteam -                   -701,81            

Totaal 119,81 4.267,00 4.791,42 
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Lasten 

 

Zaalhuur 

De werkelijke kosten voor zaalhuur zijn € 19.816 lager dan begroot. Dat is vrijwel geheel gerelateerd aan 

minder inhuur vanwege corona. 

 

NHV afdracht 

De NHV afdrachten zijn € 3.606 lager dan begroot. Dat is vrijwel geheel gerelateerd aan lagere 

scheidsrechterskosten vanwege corona. 

 

Trainers & verzorgers  

De kosten voor trainers en verzorgers zijn € 2.000 lager dan begroot. Dat is gerelateerd aan verminderde inzet 

van trainers op de selecties vanwege corona.  

 

Afschrijving kleding 

De kosten voor afschrijving kleding zijn hoger dan de begroting. Dit komt door de afschrijving van teamkleding 

(trainingspakken) seizoen 2019/2020. Deze stond nog als vordering op de balans, maar wordt als verliespost 

meegenomen in dit boekjaar aangezien de opbrengsten helaas niet de kosten hebben gedekt. De afschrijving 

van de verenigingsshirts zijn conform de begroting. 

 

Huur veld en veldverlichting 

De kosten voor huur veld en veldverlichting zijn conform begroting. De gemeente heeft geen korting gegeven 

op veldhuur in 2020/2021. 

 

Opleiding en vergoeding Gemini scheidsrechters 

De kosten voor opleiding en vergoeding Gemini scheidsrechters is € 1.456 lager dan begroot als gevolg van het 

niet hoeven uitbetalen van de jaarlijkse vergoeding aan de Gemini scheidsrechters. 

 

Handbalmaterialen en deelname aan toernooien 

De kosten voor handbalmaterialen zijn € 680 lager dan begroot. Dat is vrijwel gerelateerd aan minder wedstrijden 

en trainingen vanwege corona en het niet doorgaan van toernooien als gevolg van corona.  

 

Bijzondere lasten (subsidie) 

In 2020/2021 is de activiteit m.b.t. de reeds toegekende subsidie voor “inclusief sporten” ad € 2.356 niet 

uitgevoerd. De reservering blijft op de balans blijft staan. 

 

Jubileum 

Als gevolg van corona is de viering van het 25-jarig jubileum van SV Gemini uitgesteld naar 2022. 

 

 

 

 

 

 


