
Toelichting balans 30 juni 2019

Aanschafwaarde investeringen bedraagt euro 887.000. In het boekjaar is euro 44.000 geïnvesteerd in de
uitbreiding en renovatie van de toiletten. Op deze investeringen is in de loop der jaren euro 710.000
afgeschreven en ten laste gebracht van de resultatenrekening. De resterende boekwaarde van euro 177.000
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 12 jaar afgelost en bedraagt nu euro 54.000.

Aan de voorziening groot onderhoud kleedkamers is euro 4.500 toegevoegd (subsidie gemeente) en is euro
2.700 onttrokken. Van de voorziening groot onderhoud kunstgrasvelden is per 30 juni 2018 euro 36.000
vrijgevallen en toegevoegd aan de voorziening inzake extra kosten kleine kunstgrasveld. Dit in verband met de
significant hogere kosten van de infill met kurk in plaats van met rubbergranulaat. Daarvan is euro dit seizoen
3.000 vrijgevallen. De voorziening groot onderhoud kunstgrasvelden is niet gewijzigd.

Het liquiditeitensaldo is met euro 38.000 toegenomen als gevolg van afschrijvingen en dotaties aan
voorzieningen waar geen gelijke uitgaven tegenover staan.

Toelichting exploitatierekening 2018 - 2019

Contributie

Toename is gevolg van de geleidelijke stijging van het ledenaantal en de verhoging met euro 1,00 per halfjaar.

Kantine

De marge stijgt met euro 15.000. Dit is grotendeels het gevolg van de per 1 augustus 2018 voor het eerst sinds
vier jaar doorgevoerde prijsverhogingen. Daarnaast was er vergeleken met vorig seizoen extra omzet doordat
IJFC heren 1 voor de beker thuis speelde tegen VVIJ, de derby tegen Lopik net voor de wedstrijd werd afgelast
en later werd ingehaald, de derby op Hemelvaartsdag tegen oud-VVIJ bij IJFC werd gehouden, Qbuzz haar
toernooi bij IJFC organiseerde en het Nederlands You Tube-elftal een wedstrijd tegen de IJFC-Legends speelde.

Sponsoring

De marge daalt met euro 3.000. De sponsorinkomsten daalden met euro 6.000 door het wegvallen van een
aantal grotere contracten. De lasten daalden met euro 3.000, met name door euro 1.000 hogere kosten inzake
reclameborden en een toevoeging aan de voorziening voor debiteuren van euro 2.000.

Subsidies

Betreft subsidie voor jeugdspelers en kaderopleidingen (euro 4.900) en euro 12.000 inzake de
combinatiefunctionaris (0,3 FTE).

Loterijen

Betreft de opbrengst van de Vriendenloterij (euro 7.700), Grote Club Actie (euro 3.900) en de Lotto (euro 100).

Verhuur kantine

Betreft de Voetbal BSO (euro 8.800, vijf in plaats van vier middagen), Bridge Op Donderdag (euro 1.000), de
KNVB inzake trainerscursussen voor pupillen en junioren (euro 1.100), Qbuzz (euro 500) en scholen (euro 700).



Accommodatie

De kosten zijn met euro 12.900 gestegen, met name als gevolg van de door de Stichting Exploitatie
Accommodatie Groenvliet doorbelaste kosten van het medio 2018 door haar gerenoveerde kleine
kunstgrasveld. Tegenover deze kosten is euro 3.000 vrijgevallen uit de bij de aanleg ervan gevormde
voorziening voor extra kosten kleine kunstgrasveld.

De afschrijvingen zijn per saldo euro 4.800 lager. Enerzijds viel de afschrijving van euro 8.600 inzake het kleine
kunstgrasveld weg, anderzijds zijn er wat kleinere posten versneld afgeschreven.

Trainers

Het totaal van de kosten van de trainers in loondienst en van trainers met een vrijwilligersvergoeding, alsmede
de opleidingskosten en de overige kosten (met name fysio) is per saldo gelijk.

Senioren/jeugd/materiaal

De kosten van materialen zijn euro 1.400 lager, omdat deze nu grotendeels worden doorbelast via de Stichting
Exploitatie Accommodatie Groenvliet. De kosten inzake jeugd zijn met euro 2.900 gedaald, met name door het
niet meer in de Ijsselhal houden van het kersttoernooi (euro 1.400), het vorig jaar nieuw aangeschafte
Sinterklaaspak (euro 1.000) en het wegvallen van twee activiteiten (FIFA euro 500 en Nelson-clinic euro 600).
De kosten van de senioren (selectie)teams waren euro 800 lager.

KNVB

De daling met euro 700 wordt voor euro 600 veroorzaakt door een daling van de boetes met euro 600. Vorig
seizoen werd euro 750 in rekening gebracht vanwege het niet komen opdagen en uit de competitie halen van
JO19-1. De individuele boetes waren dit seizoen met euro 2.900 licht hoger dan vorig seizoen (euro 2.800).

Bijzondere baten

Naast de opbrengsten van peutervoetbal en de voetbalvakantiedagen in beide jaren is dit seizoen euro 3.000
verantwoord inzake de voetbalplaatjesactie van Plus J. Schimmel.

Toelichting begroting 2019 - 2020

Contributie

Toename betreft de geleidelijk stijging van het ledenaantal en de verhoging met euro 1,00 per halfjaar.

Kantine

De omzet zal grosso modo gelijk blijven, terwijl de kosten door de prijsverhogingen per 1 januari 2019 (inclusief
de verhoging van de lage BTW van 6% naar 9%) nu voor een geheel seizoen zullen gelden. Voor de tweede helft
van het seizoen komen daar de  prijsverhogingen per 1 januari 2020 bij.

Sponsoring

De marge daalt met euro 8.000 door enerzijds euro 4.000 minder sponsorbaten en anderzijds euro 4.000
hogere uitgaven.

Subsidies

Betreft subsidie voor jeugdspelers en kaderopleidingen en euro 12.000 inzake de combinatiefunctionaris.



Loterijen

Het totaal van de Vriendenloterij en de Grote Club Actie blijft per saldo ongeveer gelijk.

Verhuur kantine

Betreft Bridgeclub Op Donderdag (euro 1.000) en de Voetbal BSO (euro 7.000, dit seizoen vier in plaats van vijf
middagen).

Accommodatie

De kosten inzake de huur van veld 4 en het kleine kunstgrasveld blijven gelijk, evenals de kosten van
materialen. IJFC huurt deze velden van de Stichting Exploitatie Accommodatie Groenvliet. Bij de kosten is
rekening gehouden met een jaarlijkse vrijval van euro 3.000 uit de voorziening voor extra kosten kleine
kunstgrasveld.

De kosten van elektra zijn eveneens gebaseerd op een opgave van de Stichting. De overige kosten dalen per
saldo met euro 3.000, met name omdat de vrijval van afschrijvingen inzake geheel afgeschreven activa groter is
dan de nieuwe afschrijvingen inzake de investeringen in de gerenoveerde kantine.

Trainers

De daling met euro 3.000 is het saldo van euro 4.000 lagere opleidingskosten en euro 1.000 hogere kosten van
trainers en vrijwilligers.

KNVB

Toename hangt samen met de groei van het aantal leden.

Senioren/jeugd/materiaal

De stijging met euro 5.000 hangt naast verwacht hogere kosten inzake selectieteams vanwege betere
resultaten vooral samen met het weer aanschaffen van materialen door IJFC per 1 juli 2019 (voorgaande jaren
door de Stichting Exploitatie Accommodatie Groenvliet).

Rente

De rente zal blijven dalen als gevolg van stelselmatige aflossingen van de hypotheek en overige leningen.

Bijzondere baten en lasten

De bate uit hoofde van de voetbalplaatjesactie van Plus J. Schimmel van euro 3.000 in het vorige seizoen was
incidenteel.

Voorziening 90-jarig jubileum

Op 8 november 2020 is het 90 jaar geleden dat IJFC werd opgericht. Daarvoor stelt het bestuur éénmalig euro
10.000 voor beschikbaar. De verdeling ervan over de diverse geledingen binnen IJFC (jeugd, senioren en
vrijwilligers) zal later worden vastgesteld.

Johan Boer,

ALV 25 november 2019.


