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Aanschafwaarde investeringen bedraagt euro 807.000. Hierop is in de loop der jaren euro 572.000
afgeschreven en ten laste gebracht van de resultatenrekening. De resterende boekwaarde van euro 235.000
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 4.400 toegevoegd (subsidie gemeente) en euro 3.857
onttrekken vanwege schilderwerk. Aan de voorziening klein kunstgrasveld is euro 18.000 toegevoegd.

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

Toelichting exploitatierekening 2015 - 2016

Contributie

Toename betreft vooral de komst van drie vrouwenteams en een kleine verhoging met euro 0,50 per kwartaal.

Kantine

De marge stijgt met euro 4.700. De stijging van de omzet met euro 18.100 hangt mede samen met de komst
van drie vrouwenteams alsmede met een tweetal speciale dagen met een grote omzet: het jubileumfeest (met
aangepaste prijzen) en de door de vrouwen georganiseerde beachparty. De kosten van de kantine stijgen door
euro 7.600 hogere inkoopkosten samenhangend met de hogere omzet alsmede door euro 4.500 bijkomende
kosten van kassasystemen en hogere uitgaven voor schoonmaakkosten en kleine aankopen.

Sponsoring

De marge stijgt met met euro 600. De baten zijn met euro 2.500 gedaald, met name door een tweetal grotere
contracten en euro 500 minder baten inzake de Club van 100 (vorig jaar nog een deel verantwoord inzake het
seizoen ervoor). De lasten dalen met euro 3.100, met name vanwege het wegvallen van de produktiekosten
van sponsorborden en het uitstellen van het vervangen van inmiddels slecht leesbare sponsorborden.

Accommodatie

De lasten zijn per saldo met euro 9.000 gestegen, met name veroorzaakt door euro 1.900 hogere uitgaven voor
elektriciteit (8,45% hoger verbruik, deels samenhangend met de komst van drie vrouwenteams en toename
van de kleine investeringen van euro 4.800. Deze uitgaven betreffen dit seizoen met name de aanschaf van de
lockers, de verlichting langs de fietsenstalling, een watertappunt in de kleedkamers, een nieuwe wasmachine
en renovatie van het riool onder de kantine en diverse werkzaamheden aan de kantine en de kunstgrasvelden.

Trainers

Betreft een stijging van de salarissen van de selectietrainers senioren (heren en vrouwen) en een toename van
de kosten van fysio (nu inclusief doordeweekse behandeling en begeleiding op zaterdag van de vrouwen).

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 met name de opbrengst van het Schilderstoernooi (euro 5.400), georganiseerd vanuit Akzo.



Toelichting begroting 2016 - 2017

Contributie

De toename van de contributie met euro 10.800 komt naast de verhoging met euro 0,50 per kwartaal (euro
1.400) vooral door de extra verhoging met euro 1,00 per maand in verband met de kosten van het 3e

kunstgrasveld (euro 8.400).

Kantine

De omzet zal naar verwachting licht hoger uitvallen door ingebruikname van het 3e kunstgrasveld, waar vorig
seizoen veel wedstrijden op IJFC (gras)veld 3 veelvuldig werden afgelast. Het afgelopen seizoen waren er
diverse activiteiten (met name het 85-jarig jubileum en de beachparty).

Sponsoring

Betreft het saldo van euro 61.000 verwachte sponsorinkomsten (euro 15.000 hoger, waarvan euro 7.000 door
hogere sponsorinkomsten en euro 8.000 door een andere verwerking kledingcontract) en euro 15.000 lasten
(euro 8.000 hoger, waarvan euro 2.700 inzake sponsoractiviteiten en euro 4.000 inzake hogere kosten kleding).

Overige baten

Betreft subsidie voor jeugdspelers en kaderopleidingen (euro 4.000), subsidie voor de combinatiefunctionaris
(euro 8.000) 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 21.000. Dit betreft met name de huur van het 3e kunstgrasveld, waar een
verlaging van de veldhuur met euro 3.500 tegenover staat. De afschrijvingen stijgen met euro 2.200. De overige
kosten dalen per saldo met euro 14.000, met name door het wegvallen van diverse éénmalige kosten in het
vorige seizoen en de baten van de Voetbal BSO (sinds 24 oktober 2016 actief bij IJFC).

Rente

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

Trainers

Het aantal trainers is gelijk aan het vorige seizoen. De functie technisch manager Jeugd is dit seizoen een
vrijwilligersfunctie.

KNVB

Is gebaseerd op in rekening gebrachte bedrag afgelopen seizoen, minus doorbelasting boetes aan spelers,
rekening houdend met groei aantal leden.

Senioren/jeugd/materiaal

Voor komend seizoen zijn de kosten van de vrouwen euro 2.250 hoger begroot. Verder zijn de elftalbijdragen
voor zowel jeugd als senioren verhoogd.
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