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Aanschafwaarde investeringen bedraagt euro 839.000. Hierop is in de loop der jaren euro 623.000
afgeschreven en ten laste gebracht van de resultatenrekening. De resterende boekwaarde van euro 216.000
wordt in de komende jaren afgeschreven, waarbij de afschrijvingsduur varieert van vijf jaar voor inventaris tot
20 jaar voor de kleedkamers (2009) en de tribune (eind 2010).

Per 1 juli 2016 is een lening van euro 72.000 verstrekt aan de Stichting Exploitatie Accommodatie Groenvliet in
het kader van de aanleg van een kunstgrasveld, De lening wordt in 10 jaar afgelost.

Aan de voorziening groot onderhoud kleedkamers is euro 4.400 toegevoegd (subsidie gemeente) en nihil
onttrokken. Aan de voorziening klein kunstgrasveld is euro 11.000 toegevoegd.

In het afgelopen seizoen is voor euro 32.000 geïnvesteerd en euro 72.000 geleend aan de Stichting, waardoor
het liquiditeitensaldo is afgenomen. Dat zal weer gaan toenemen vanwege afschrijvingen en dotaties aan
voorzieningen waar geen gelijke uitgaven tegenover staan.

Toelichting exploitatierekening 2016 - 2017

Contributie

Toename betreft vooral de verhoging met euro 12 per jaar per lid vanwege de investering in het nieuwe
kunstgrasveld, naast een lichte stijging van het aantal leden en de regulaire verhoging met euro 0,50 per
kwartaal.

Kantine

De marge is licht gedaald, ondanks het verwerken als omzet van teambonussen die met ingang van afgelopen
seizoen via clubcards worden toegekend. Ook de stijging van de omzet met euro 5.600 hangt met name samen
met deze bonussen. Vorig seizoen werd de omzet in positieve zin beïnvloed door een grote omzet tijdens het
jubilieumfeest (met aangepaste prijzen) en de door de vrouwen georganiseerde beachparty (die afgelopen
seizoen de après-ski party organiseerden). De inkoopkosten van de kantine stegen met euro 6.400.

Verhuur kantine

Betreft sinds 2014 de BOD (Bridgeclub Op Donderdag) en sinds 24 oktober de Voetbal BSO voor drie middagen.

Sponsoring

De marge daalt met met euro 7.500. De baten zijn per saldo met euro 4.100 gestegen, met name dankzij een
nieuwe hoofdsponsor Jeugd (Hypotheekrente.nl voor jaarlijks euro 6.000), een uitbreiding van het contract met
de hoofdsponsor Plus J. Schimmel (met euro 2.500) en een nieuw sponsorcontract met Bavaria (gedurende vijf
jaar jaarlijks euro 2.200 hoger). In dit jaar is euro 12.400 voorzien voor nota’s die niet incasseerbaar bleken.

De sponsorlasten zijn met euro 11.600 toegenomen. Dit betreft met name euro 6.400 hogere uitgaven inzake
reclameborden, waarvan in principe de kosten inzake nieuwe sponsoren worden doorbelast, maar IJFC de
kosten van vervanging voor haar rekening neemt van door weersinvloeden slecht leesbaar geworden
sponsorborden. Daarnaast betreft dit euro 2.600 hogere uitgaven inzake sponsoractiviteiten en euro 3.900
inzake hogere uitgaven aan kleding, terwijl diverse kleinere uitgaven van in totaal euro 1.500 in vorig seizoen
éénmalig waren (bv. sponsorbord in de kantine).



Subsidies

Betreft subsidie voor jeugdspelers en kaderopleidingen (euro 3.700) en voor euro 8.000 inzake de
combinatiefunctionaris (0,2 FTE).

Accommodatie

De lasten zijn per saldo met euro 15.200 gestegen, met name door de doorbelasting door de Stichting van euro
35.700, waarvan euro 31.000 betrekking heeft op het nieuwe kunstgrasveld en euro 4.700 op materialen. De
huur van velden via de gemeente valt door deze investering euro 3.300 lager uit. De afschrijvingen zijn dit jaar
per saldo euro 6.400 hoger, met name door afschrijvingen inzake euro 31.700 aan investeringen: scorebord
(euro 12.000), uitbreiding fietsenstalling (euro 8.200), verlichting kleedkamers (euro 7.800), airco
bestuurskamer (euro 2.000) en terreinverlichting (euro 1.700). Vorig seizoen zijn diverse kleinere investeringen
direct als last verantwoord (lockers, watertappunt, wasmachine, renovatie riool, etc.). Dit seizoen is in totaal
voor euro 7.100 vrijgevallen aan eerder voorgenomen uitgaven (met name euro 4.000 inzake waterontharder).

Trainers

Het totaal van de kosten van de trainers in loondienst en degenen met een vrijwilligersvergoeding zijn per
saldo euro 700 hoger, terwijl daarnaast de overige kosten euro 3.100 zijn vanwege éénmalige kosten in het
vorige seizoen.

Senioren/jeugd/materiaal

Stijging lasten met euro 4.600 betreft met name hogere kosten vanwege het voor het eerst gebruik maken en
toerekenen van de bonussen via clubcards (euro 5.700), hogere elftalbijdragen (euro 2.000) en hogere
vervoerskosten (euro 600), terwijl de kosten van materialen euro 6.100 lager zijn. Vorig seizoen was voor euro
2.500 aan ballen versneld afgeschreven. Inzake materialen is nu euro 4.700 doorbelast door de Stichting en
verantwoord onder Accommodatie.

Bijzondere baten

Dit betreft voor euro 1.500 de vergoeding van Feijenoord voor een voormalig jeugdspeler en voor het overige
vooral opbrengsten van peutervoetbal. Vorig jaar betrof dit met name de opbrengst van het Schilderstoernooi
(euro 5.400), georganiseerd vanuit Akzo.

Toelichting begroting 2017 - 2018

Contributie

De toename van de contributie met euro 3.600 hangt met name samen met de toename van 12 naar 14 heren
seniorenteams, de komst van een vierde “7 * 7” vrouwenteam en de verhoging met euro 0,50 per kwartaal.
Hier staat een lichte daling van het aantal jeugdleden tegenover.

Kantine

De omzet en marge zal naar verwachting licht hoger zijn.

Verhuur kantine

De omzet stijgt als gevolg van de uitbreiding van drie naar vijf middagen inzake de Voetbal BSO.



Sponsoring

De sponsorbaten zullen per saldo met euro 4.000 toenemen, met name door het contract met een nieuwe
kledingleverancier (Hummel). De sponsorlasten zullen euro 1.500 lager uitvallen, waardoor de bijdrage van
sponsoring aan het resultaat met euro 5.500 zal toenemen. Dit kan hoger uitvallen indien nu voorziene
sponsornota’s alsnog (deels) worden betaald.

Subsidies

Betreft euro 4.000 subsidie voor jeugdspelers en kaderopleidingen en euro 11.000 subsidie voor de
combinatiefunctionaris (met ingang van 1 oktober 2017 voor 0,3 FTE).

Accommodatie

De lasten nemen toe met euro 10.000. Dit betreft met name een verwachte stijging van de kosten van energie
met euro 3.000 en het wegvallen van éénmalige baten van euro 7.100 in het afgelopen seizoen.

Trainers

Voor komend seizoen ligt het totaal van de kosten van trainers in loondienst en degenen met een
vrijwilligersvergoeding per saldo euro 2.400 hoger, hetgeen met name samenhangt met het inhuren van een
externe trainer waar vooraf een trainer actief was die een kostenvergoeding ontving.

Senioren/jeugd/materiaal

Voor komend seizoen zullen de kosten iets hoger uitvallen door hogere vervoerskosten en wat meer uitgaven
inzake materiaal.

KNVB

Is gebaseerd op in rekening gebrachte bedrag afgelopen seizoen, minus doorbelasting boetes aan spelers,
rekening houdend met de groei van het aantal (senioren)leden.

Rente

De rente daalt verder door euro 16.500 aflossingen op de hypotheek en de overige leningen alsmede door een
licht lagere hypotheekrente per 31 juli 2017 (van 3,35 % naar 2,90 %).

Johan Boer,

ALV 20 november 2017.


