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Aanschafwaarde investeringen bedraagt euro 807.000. Hierop is in de loop der jaren euro 528.000
afgeschreven en ten laste gebracht van de resultatenrekening. De resterende boekwaarde van euro 279.000
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).

Aan de voorziening groot onderhoud kleedkamers is euro 4.300 toegevoegd (subsidie gemeente). Aan de
voorziening klein kunstgrasveld is euro 12.000 toegevoegd.

Na de medio 2013 uit eigen middelen betaalde investeringen in kantine, etc. nemen de banksaldi weer toe
vanwege afschrijvingen en dotaties aan voorzieningen waar geen gelijke uitgaven tegenover staan.

Toelichting exploitatierekening 2014 - 2015

Contributie

Toename betreft vooral de kleine verhoging met euro 0,50 per kwartaal.

Kantine

De marge stijgt met euro 9.200. De stijging van de omzet met euro 5.500 hangt vooral samen met een aantal
prijsverhogingen in de keuken alsmede die van diverse soorten bier met euro 0,10 en van koffie en thee met
euro 0,20 per 1 augustus 2014. De kosten van de kantine dalen, ondanks hogere kosten van kassasystemen en
diverse overige kosten, per saldo met euro 3.700 door verrekening van eerder gemaakte afspraken met Bavaria
en de overgang naar leverancier Kreko in november 2014 voor de inkopen ten behoeve van de keuken.

Sponsoring

De marge stijgt met euro 5.700. De baten zijn met euro 4.300 gedaald, enerzijds door een stijging van de
sponsorinkomsten met euro 1.700 en anderzijds door de ontvangst in vorig seizoen van euro 6.000 inzake
eerder afgeboekte vorderingen. De lasten dalen met euro 10.000. Vorig seizoen waren er éénmalige kosten
voor vervanging sponsorborden op de 2e ring (euro 5.800), dit seizoen zijn de kosten van gesponsorde
wedstrijdkleding van de A-selectie euro 4.700 lager. De stijging van kosten inzake sponsorborden voor nieuwe
sponsoren (euro 1.300) valt weg tegen lagere kosten sponsoractiviteiten (euro 1.400).

Accommodatie

De lasten zijn per saldo met euro 5.800 gestegen door euro 8.000 voor reparaties/schilderwerk kantine en
reparatie/vervanging hekwerk rondom de kunstgrasvelden, waar diverse kleine besparingen tegenover staan.

Trainers

Betreft een stijging van de salarissen van de selectietrainers senioren, kosten van de nieuwe functie van
Jeugdcoördinator, de toename van de vrijwilligersvergoedingen en stijging kosten fysio (hersteltraining).

Senioren/jeugd/materiaal

Stijging lasten met euro 5.100 betreft stijging vervoerslasten met euro 2.000 (senioren euro 1.600, jeugd 400),
het wegvallen van de sponsorbijdragen voor het G-toernooi van euro 2.000 en euro 700 hogere elftalbijdragen.

Bijzondere baten

Betreft de opbrengst van de voetbalplaatjesactie Plus J. Schimmel (euro 1.841 na afdracht BTW).



Toelichting begroting 2015 - 2016

Contributie

De toename van de contributie met euro 10.400 komt naast de verhoging met euro 0,50 per kwartaal (euro
1.400) vooral door een toename van het aantal leden.

Kantine

De hogere omzet door stijging van het aantal leden en meer activiteiten (met name 85-jarig jubileum) valt weg
tegen hogere inkoopkosten (wegvallen éénmalige verrekening Bavaria, hogere verbruiksbelasting op frisdrank
en een verwachte prijsverhoging door Bavaria).

Sponsoring

Betreft het saldo van euro 49.000 verwachte sponsorinkomsten (euro 600 hoger) en euro 15.000 lasten (euro
5.000 hoger, waarvan euro 2.500 hogere kosten sponsoractiviteiten en euro 1.200 hogere kosten kleding).

Overige baten

Betreft subsidie voor jeugdspelers en kaderopleidingen (euro 3.700), subsidie voor de combinatiefunctionaris
(euro 8.400) en Rabobank Clubkascampagne (euro 500). Er is geen rekening gehouden met eventuele baten
van klaverjassen/bingo, voetbalschool en verkoop gadgets.

Accommodatie

De lasten nemen toe met euro 1.000. De afschrijvingen stijgen met euro 1.300, kosten energie door uitbreiding
teams en trainingen op vrijdag met euro 700 en de subsidie ecotax (euro 2.500) vervalt. De overige kosten
dalen per saldo met euro 4.000, met name door het wegvallen van kosten voor reparatie/schilderwerk kantine
en reparatie/vervanging hekwerk rondom kunstgrasvelden in vorig seizoen.

Rente

De rente daalt verder door circa euro 25.000 aflossingen op de hypotheek en de overige leningen.

Trainers

De toename betreft de uitbreiding van twee naar drie trainers (trainer vrouwenvoetbal) en de uitbreiding van
de functie van Jeugdcoördinator naar die van Technisch manager Jeugd (in totaal euro 3.900) alsmede hogere
kosten door uitbreiding van fysio voor de vrouwenteams (euro 1.750).

KNVB

Is gebaseerd op in rekening gebrachte voorschotten (10 * euro 2.230) minus doorbelasting boetes aan spelers
minus rubricering van bepaalde kosten onder andere rubrieken dan KNVB.

Senioren/jeugd/materiaal

Tegenover een daling van de vervoerskosten van euro 1.900 (senioren euro 1.600, jeugd euro 300) staat een
stijging van de kosten met euro 1.700 door de komst  van het vrouwenvoetbal bij de senioren. Bij de senioren
stijgen de elftalbijdragen met euro 500, bij de jeugd met euro 400.

Johan Boer,

ALV 16 november 2015.


