
Verslag van de penningmeester 

Balans seizoen 2015-2016 

Het afgelopen boekjaar is afgesloten met een verlies van € 3.464,34 tegenover een begroot verlies van € 

1.094. Kijkend naar de balans kunnen wij concluderen dat de inventaris fors is toegenomen met een 

totale investering van € 9.700, dit komt door onverwachte investeringen van o.a. de aanschaf van een 

CV (€ 2.370), de bekabeling en nieuwe meterkast van Liander (€ 2.457), Kassa (2.075), Club TV (1.200) en 

het glas van de merchandisingkas (€ 960). Bij de liquide middelen is ook het banksaldo meegenomen 

van het Gilde van € 1.001. De voorziening onderhoud is vanwege het verlies niet aangevuld en de 

voorziening Jubileum is met 2.500 euro verhoogd naar € 7.500 euro.  

 

Winst- en verliesrekening seizoen 2015-2016 

De contributies zijn op peil gebleven, ondanks de krimp in ons ledenaantal. De sponsorinkomsten zijn met 

ruim 2.500 euro verlaagd en hopen wij op dit niveau te kunnen houden. De Akties zijn € 4.400 euro lager en 

dit komt door een verminderde bijdrage van het Gilde van € 3.000 en minder opbrengsten van de 

kerstbomen en de bingocommissie. De kantineomzet is op peil gebleven en de inkoop is zelfs met 3% 

verbeterd. De energieverbruik zijn ook op peil gebleven. De belasting op gebouwen is fors omlaag gegaan en 

heeft te maken met de gewijzigde berekening van de Rioolheffing door de gemeente Alphen aan den Rijn. De 

Representatiekosten en alle overige kosten zijn conform begroting gebleven. Door de voorziening kleding te 

verlagen, naar de afgesproken € 15.000, is er een buitengewone baat vrijgevallen van € 2.917 euro. De post 

Buitengewone lasten is € 827 euro. Dit heeft betrekking op oninbare vorderingen op sponsors. 

Kasstroom 

De kaspositie is toegenomen met 835 euro. Het beleid zal worden om de liquiditeit per seizoen te laten 

groeien. 

Begroting nieuwe seizoen 2016-2017 

De begroting voor het nieuwe seizoen hebben wij geheel sluitend kunnen presenteren, omdat de 

contributies voor de spelende leden is verhoogd met € 10 en de kosten van de Sportvriend fors worden 

gereduceerd.  

Verslag kascontrolecommissie 

Op woensdag 5 oktober 2016 hebben Martien van Zanten en Nico Stolwijik een boekenonderzoek ingesteld 

betreffende het verenigingsboekjaar 2015-2016. 

De aan hen getoonde administratie is overzichtelijk en goed te volgen. Bij steekproefsgewijze controle van 

diverse mutaties werden door hen geen onjuistheden opgemerkt. 

Op basis van deze bevindingen steeln zij de leden voor om het bestuur decharge te verlenen voor de door 

haar gevoerde financiele administratie. 

De kascontrolecommissie heeft veel waardering voor het vele verzette werk!. 

De kascontrolecomissie: Dhr. M. van Zanten en Dhr. N. Stolwijk. 


