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Inleiding 
 

Afgelopen seizoen werd, financieel gezien, vanaf maart op eens spannend. Sportief gezien werd het vanaf toen vooral ongewis en (met name voor de 

senioren) niet echt optimaal; hoewel we er alles aan gedaan hebben om, binnen alle variërende regels, door te trainen en wedstrijden te spelen. Dit 

alles heeft natuurlijk te maken de globale pandemie van het SARS-CoV-2 virus, ofwel COVID-19 / Corona. Alle sporten zijn daar door geraakt, amateur 

en professioneel. Dit heeft een invloed gehad op heel veel financiële aspecten van T.O.S.–Actief. 

Daarnaast dient hier opgemerkt te worden dat vanaf januari de voorzitter (dhr. M. van den Eijnden) tijdelijk de taken van penningmeester1 heeft 

waargenomen. Daarbij kwam dat, als gevolg van Corona en de daarmee gepaard gaande lock-down, in maart plotseling en onder tijdsdruk het 

financiële overzicht tot dat moment gecreëerd moest worden (als ook diverse financiële scenario’s t/m het einde van het seizoen). Dit is samen met 

penningmeester2 (dhr. P. Odenhoven) gelukt.  

Bovenstaande twee zaken maken het dan ook lastig om de begroting en realisatie van het seizoen 2019 – 2020 op detail niveau goed te kunnen 

vergelijken. Dit verslag geeft met name de hoofdlijnen aan met waar mogelijk ook meer details. 

Ten tijde van dit schrijven kan vermeld worden dat er onlangs een nieuwe penningmeester is gevonden (dhr. J. Bergkamp), die met veel plezier aan de 

gang wilt gaan. Dit zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van T.O.S.–Actief op 26-11-2020. Na goedkeuring zal 

hij worden ingewerkt door M. van den Eijnden en P. Odenhoven en zal hij de taken van penningmeester1 en penningmeester2 op zich nemen, zodat P. 

Odenhoven met welverdiend “pensioen” kan. 

Rest nog om penningmeester1, Esther Kelderman, heel erg hartelijk te bedanken voor alles wat zij de afgelopen jaren heeft gedaan voor T.O.S.–Actief 

en haar een mooie sportieve voortgang te wensen in de Dames1. 
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Resultaat seizoen 2019 - 2020 

 

LASTEN BUDGET 19-20 REALISATIE 19-20 Verschil 

Totalen lasten € 230.000 € 198.795 -€ 31.205 -14% 

  
   

  

BATEN         

Totalen baten € 244.600,00 € 200.338,05 -€ 44.261,95 -18% 

  
   

  

RESULTAAT         

Resultaat van Baten en Lasten € 14.600,00 € 1.542,76 -€ 13.057,24 -89% 

Tabel 1: Totale basten en lasten en resultaat seizoen 2019 – 2020. 

 

In het seizoen 2019 – 2020 is er een positief resultaat geboekt van € 1.542,76 (zie Tabel 1.). Dit is een stuk minder (-89%) dan de begrote € 14.600,- Dit 

is met name toe te schrijven aan Corona waarbij de batendaling groter was dan lastendaling; dit komt voor een groot deel doordat het weggevallen 2de 

deel van het seizoen normaal gesproken de meeste kantine opbrengsten oplevert (toernooien, kampen, mooi weer). Desondanks is er overall dus toch 

nog een klein positief resultaat is gerealiseerd.  
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Overzicht en toelichting realisatie 2019 – 2020 
Tabel 2 hieronder geeft de hoofditems van de Lasten weer met daarbij het verschil tussen daadwerkelijke realisatie en het gebudgetteerde, als ook een 

verklaring voor de belangrijkste afwijkingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2: Overzicht van Lasten seizoen 2019 – 2020: budget, realisatie, verschillen en verklaringen. 

LASTEN BUDGET 19-20 REALISATIE 19-20 Verklaring

400 - Personeelskosten

€ 47.000 € 40.007,72 -€ 6.992 -15% * Geen vrijwilligersfeest agv Corona (-2k)

* Eindkado's jeugdtrainers betaald na 30 juni (-1k)

* Minder vrijwilligerskosten agv Corona (-5k)

* Meer techniektraining (+1k)

410 - Huisvestingskosten

€ 32.500 € 26.465 -€ 6.035 -19% * Minder onderhoud laten uitvoeren agv Corona (-6k)

420 - Bureaukosten

€ 5.000 € 5.516 € 516 10%

430 - Accommodatiekosten /

 sportvelden

€ 14.000 € 13.216 -€ 784 -6% * Kwijtschelding door gemeente van 3 maanden veldhuur agv Corona (-4,5k)

* Kosten waren hoger dan begroot (+4k)

440 - Wedstrijdkosten

€ 39.500 € 28.556 -€ 10.944 -28% * Minder contributie KNVB agv Corona (-3k)

* Geen toernooien agv Corona (-2k)

* Minder overige wedstrijdkosten (-2k)

450 - Bestuur en commissies

€ 1.500 € 0 -€ 1.500 -100% * Aantal kosten geboekt onder Bureaukosten

480 - Diverse lasten

€ 0 € 6.217 € 6.217 * Kosten Jeugdkamp seizoen 18-19 en kosten Sportdagen 2020

491 - Kantine inkoop

€ 48.000 € 32.722 -€ 15.278 -32% Minder inkoop nodig agv Corona

492 - Kantinekosten

€ 42.500 € 46.094 € 3.594 8% * Minder schoonmaak agv Corona (-9k)

* Onderhoud kantine, oa "pimpen" (+12k)

Totalen lasten € 230.000 € 198.795 -€ 31.205 -14% * Minder lasten agv Corona

Verschil
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Toelichting realisatie 2019 – 2020                                                              . 

Tabel 3 hieronder geeft de hoofditems van de Baten weer met daarbij het verschil tussen daadwerkelijke realisatie en het gebudgetteerde en een 

verklaring voor de belangrijkste afwijkingen. 

 

 

Tabel 3: Overzicht van Baten seizoen 2019 – 2020: budget, realisatie, verschillen en verklaringen. 

1) De verschillen in Baten tussen budget en realisatie voor de posten 810, 820 en 850 lijken groot. Dit kan echter verklaard worden doordat sommige 

uitgaven per ongeluk niet op de daarvoor bedachte detail post zijn geboekt. Als er naar de drie posten samen gekeken wordt, is het beeld als volgt. 

Verschil posten 810+820+850 is (€15.432,01 - €20.600,00) = -€ 5.167,99 (-25%). Dit kan verklaard worden doordat er geen Bosa subsidie is 

ontvangen en de diverse baten minder waren als gevolg van Corona. Dit is deels goedgemaakt door een tegemoetkoming uit het rijks COVID fonds. 

 

BATEN BUDGET 19-20 REALISATIE 19-20 Verklaring

800 - Contributies

€ 130.000,00 € 127.614,40 -€ 2.385,60 -2%

810 - Entree en sponsorgelden

€ 8.000,00 € 3.944,52 -€ 4.055,48 -51% 1)

820 - Acties en loterijen

€ 600,00 € 2.792,69 € 2.192,69 365% 1)

850 - Diverse baten

€ 12.000,00 € 8.694,80 -€ 3.305,20 -28% 1)

* Geen Bosa subsidie; geld in fonds was op (-9k)

* Tegemoetkoming COVID fonds (+4k)

890 - Kantine-inkomsten

€ 94.000,00 € 57.291,64 -€ 36.708,36 -39% * Minder inkomsten agv Corona

Totalen baten € 244.600,00 € 200.338,05 -€ 44.261,95 -18% * Minder baten agv Corona en geen BOSA subsidie ontvangen

Verschil



Pg. 07 
 

Financieel Jaarverslag seizoen 2019 – 2020 
   

 

 Amsterdamse Voetbalvereniging T.O.S.–Actief       7 
 

Toelichting balans 
De tabellen hieronder geven, ter vergelijking, de balansen weer van 30 juni 2019, respectievelijk, 30 juni 2020. Alleen veranderingen als gevolg van 

niet normaal dagelijkse bedrijfsvoering worden toegelicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4: Balans per 30 juni 2019 

Balans
Boekjaar: seizoen1819

Activa Passiva

000 - Duurzame activa Debet Credit 220 - Voorzieningen Debet Credit

0010 - Gebouwen € 1,00 2210 - Voorziening onderhoud € 28.186,46

0011 - Afschrijving gebouwen € 52.354,85 2230 - Voorziening jeugd € 4.000,00

0020 - Inventaris kantine € 1,00 2290 - Voorziening  BTW € 790,21

2291 - Tegenvallende seizoensinkomsten kantine € 20.000,00

€ 52.356,85

€ 790,21 € 52.186,46

100 - Liquide middelen Debet Credit

1011 - Kas Kantine € 208,78 300 - Schulden op lange termijn Debet Credit

1020 - ING € 5.672,79 3090 - Lening obligaties € 17.815,29

1021 - ING Kantine € 14.490,56

1044 - ING Zakelijke Kwartaal Rekening € 21.509,04 € 17.815,29

1046 - ING vermogen Spaarrekening € 10.643,73

€ 52.524,90

Totalen activa € 104.881,75 Totalen passiva € 69.211,54

Saldo lopend boekjaar € 35.670,21

Totaal balans € 104.881,75 Totaal balans € 104.881,75

TOS-Actief



Pg. 08 
 

Financieel Jaarverslag seizoen 2019 – 2020 
   

 

 Amsterdamse Voetbalvereniging T.O.S.–Actief       8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5: Balans per 30 juni 2020 

 

 

Balans TOS-Actief
Boekjaar: seizoen1920

Activa

000 - Duurzame activa Debet Credit 220 - Voorzieningen Debet Credit

0010 - Gebouwen € 1,00 2210 - Voorziening onderhoud € 12.087,23

0020 - Inventaris kantine € 1,00 2230 - Voorziening jeugd € 4.000,00

2290 - Voorziening  BTW € 1.190,21

€ 2,00 2291 - Tegenvallende seizoensinkomsten kantine € 20.000,00

100 - Liquide middelen Debet Credit € 1.190,21 € 36.087,23

1011 - Kas Kantine € 208,78

1020 - ING € 24.199,83

1021 - ING Kantine € 12.029,17

€ 36.437,78

Totalen activa € 36.439,78 Totalen passiva € 34.897,02

Saldo lopend boekjaar € 1.542,76

Totaal balans € 36.439,78 Totaal balans € 36.439,78

Passiva
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Het boekjaar 2019 – 2020 is op 1 juli 2020 afgesloten met een positief resultaat van € 1.542,76 dit zal als volgt worden onderverdeeld: 

• Voorziening algemeen  €   1.542,76 

Activa – bijzonderheden 

0011 Afschrijving Gebouwen stond op de balans om de obligaties gelijk te trekken. Dit omdat we deze buiten onze resultaten rekening hielden. De 

obligaties zijn ondertussen geheel afgelost. Beide posten staan dientengevolge niet meer op de balans. 

100 Een deel van de liquide middelen is gebruikt voor het uitbetalen van het restant van de obligaties. 

Passiva – bijzonderheden 

3090 De obligaties zijn geheel afgelost en staan niet meer op de balans. 

 

 

 

 


