
Toelichting balans 30 juni 2020         

In het boekjaar is euro 42.000 geïnvesteerd in de uitbreiding en renovatie van de kantine. Na afschrijving van in 
totaal euro 33.000 bedraagt de resterende boekwaarde van alle activa euro 186.000. Deze 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 bedraagt per 30 juni 2020 euro 48.000. Besloten is 
dat de Stichting niet verder aflost.       

Aan de voorziening groot onderhoud kleedkamers is euro 4.400 toegevoegd (subsidie gemeente) en niets 
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. Daarvan is zowel dit seizoen als 
vorig seizoen 3.000 vrijgevallen. De voorziening groot onderhoud kunstgrasvelden is niet gewijzigd.   

Het liquiditeitensaldo is per saldo met euro 3.000 toegenomen. Dit saldo neemt toe als gevolg van 
afschrijvingen en dotaties aan voorzieningen waar geen gelijke uitgaven tegenover staan en neemt af door  
gedane investeringen.        

Toelichting exploitatierekening 2019 - 2020 

Contributie 

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

Kantine 

De marge daalt met euro 30.000. Dit hangt vrijwel volledig samen met de “intelligente lockdown” per 11 maart 
2020. De bruto-omzet lag euro 50.000 lager dan vorig seizoen, exclusief BTW euro 44.000.     

Sponsoring 

De marge daalt per saldo met euro 9.700. De sponsorinkomsten nemen af met euro 7.700, met name door het 
wegvallen van euro 5.700 sponsoring door Bavaria wegens het achterblijven van de omzet. Anderzijds stijgen 
de uitgaven voor sponsoren met euro 2.000, met name door een bezoek met sponsoren aan FC Utrecht.    

Subsidies 

Betreft subsidie voor jeugdspelers en kaderopleidingen (euro 5.400) en euro 12.000 inzake de 
combinatiefunctionaris (0,3 FTE). 

Loterijen 

Betreft de opbrengst van de Vriendenloterij (euro 7.800), Grote Club Actie (euro 3.800) en de Lotto (euro 100). 

Verhuur kantine 

Betreft met name de Voetbal BSO (euro 5.100) en Bridge Op Donderdag (euro 1.000). Vorig seizoen ook de 
KNVB inzake trainerscursussen voor pupillen en junioren (euro 1.100), Qbuzz (euro 500) en scholen (euro 700).   

 

 



Accommodatie  

De kosten zijn met euro 15.500 gedaald door enerzijds een daling van de afschrijvingen met euro 8.500 (met 
name door het wegvallen van euro 6.500 afschrijving op uitbreiding paviljoen in 2005) en anderzijds met 
diverse posten die samenhangen met de “intelligente lockdown” per 11 maart 2020. Hierdoor waren de door 
de Stichting Exploitatie Accommodatie Groenvliet doorbelaste kosten euro 2.700 lager, was de huur van de 
velden van de gemeente euro 3.100 minder en was het totaal van gas, water en elektra euro 2.100 minder. De 
kosten van verzekeringen en overige kosten stegen met euro 900, ondanks een teruggave onroerend goed 
belasting over voorgaande jaren van euro 3.000 (waarover een fee van 25% is betaald).  

Trainers 

Het totaal van de kosten van de trainers in loondienst, van trainers met een vrijwilligersvergoeding alsmede de 
overige kosten (met name fysio) is per saldo gelijk. De opleidingskosten inzake door de KNVB verzorgde 
cursussen zijn euro 6.000 minder.    

Senioren/jeugd/materiaal 

De kosten zijn in totaal met euro 7.300 gedaald, grotendeels het gevolg van de “intelligente lockdown”. De 
kosten van senioren liggen euro 7.200 lager (elftalbijdragen alsmede wedstrijdpremies en kosten bus A-
selecties), die van de jeugd euro 4.900 lager (elftalbijdragen en activiteiten). De kosten van materialen liggen 
euro 4.800 hoger, met name omdat deze met ingang van dit seizoen ineens worden afgeschreven.  

KNVB 

De daling met euro 2.400 wordt grotendeels veroorzaakt door het eerder beëindigen van de competitie als 
gevolg van de “intelligente lockdown” per 11 maart 2020 en hiermee samenhangende lagere doorbelastingen.  

Bijzondere baten 

Naast de opbrengst van peutervoetbal, de voetbalvakantiedagen en Rabobank Club Support betrof dit vorig 
seizoen euro 3.000 inzake de voetbalplaatjesactie van Plus J. Schimmel. Dit seizoen betreft dit naast de vaste 
opbrengsten euro 4.000 subsidie inzake de TOGS-regeling (Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren 
COVID-19) en euro 3.900 subsidie inzake de NOW-1 regeling  (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor 
Werkgelegenheid maart tot en met juni 2020).    

Toelichting begroting 2020 – 2021 

N.B.: het opstellen van een begroting gaat als gevolg van Covid-19 gepaard met meer onzekerheid dan anders. 
De weergegeven begroting is de beste schatting per 9 november 2020 (datum ALV). De onzekerheid betreft 
met name posten als de kantine-omzet en de steun die eventueel vanuit de overheid zal worden ontvangen, 
maar zal afhankelijk van de duur en aard van een lockdown ook impact hebben op andere posten.  

Contributie 

De daling betreft de vrijstelling van contributie voor A-selectie heren, dat wordt gecompenseerd door lagere 
kosten elders (keeperstrainer en trainingskamp). Het totaal is inclusief de verhoging met euro 1,00 per halfjaar. 

Kantine 

Bij de omzet is ervan uitgegaan dat de kantine in de loop van januari 2021 weer beperkt open mag.     

 



Sponsoring 

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

Subsidies 

Betreft subsidie voor jeugdspelers en kaderopleidingen en euro 15.000 inzake de combinatiefunctionaris (van 
0,3 naar 0,4 FTE per 1 oktober 2020).   

Loterijen 

Het totaal van de Vriendenloterij en de Grote Club Actie zal naar verwachting licht dalen.  

Verhuur kantine 

De verhuur aan Voetbal BSO zal licht lager zijn, die aan Bridge op Donderdag zal dit seizoen vervallen.  

Accommodatie 

De doorbelasting van de kosten inzake de huur van veld 4 en het kleine kunstgrasveld blijven gelijk 
(afschrijvingen en elektra lichtmasten). IJFC huurt deze velden van de Stichting Exploitatie Accommodatie 
Groenvliet. Overige kosten blijven grosso modo ook gelijk.   

Trainers 

Per saldo vallen de kosten (loonkosten en vrijwilligersvergoedingen) van de totale trainersstaf lager uit.  

Senioren/jeugd/materiaal 

De stijging hangt met name samen met het weer toekennen van elftalbijdragen.  

KNVB 

Er is uitgegaan van 100% doorbelasting door de KNVB (vorig seizoen is twee maanden niet doorbelast).  

Vrijwilligers 

De toename betreft vooral het vrijwilligersfeest dat in 2020 niet kon doorgaan. 

Rente 

De rente blijft jaarlijks licht dalen als gevolg van stelselmatige aflossingen van de hypotheek en overige 
leningen.  

Bijzondere baten en lasten 

Naast de opbrengst van peutervoetbal, de voetbalvakantiedagen en Rabobank Club Support betreft dit een  
bedrag van euro 4.000 aan overheidssubsidies: 20% restant NOW 1-regeling en TASO (Tegemoetkoming 
amateursportorganisatie Covid-19 II).  

 

Johan Boer,  

ALV 8 november 2020. 


