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Inleiding 
Het afgelopen seizoen stond, zowel sportief als financieel gezien, geheel in het teken van Corona.  

Sportief gezien begon het normaal, nadat eerder daarvoor de Corona restricties waren opgeheven. Echter, vanaf medio oktober werden er weer –

veranderende en soms verregaande– restricties opgelegd die met name voor de senioren gevolgen hadden. Zo mochten er geen wedstrijden meer 

gespeeld worden en door senioren niet of in (slechts heel) kleine groepjes getraind worden. Ook moest de kantine dicht blijven, mochten er geen 

toeschouwers aanwezig zijn en gold de 1,5 meter-afstand-regel. TOS-Actief heeft er uiteraard weer alles aan gedaan om er, binnen de geldende 

regels, het beste van te maken. Zo zijn er voor de jeugd de zogenaamde “Mix-toernooien” gehouden; interne competities met teams van jongens en 

meiden en verschillende leeftijdscategorieën door elkaar. Ook zijn er waar mogelijk andere alternatieve activiteiten georganiseerd voor de “standaard” 

TOS activiteiten, zoals sportdagen in plaats van het Paastoernooi.  

Financieel gezien stond in het teken van zuinig zijn, maar ook in het proberen van gebruik te maken van de geboden overheidssteun via de TASO 

regelingen (Tegemoetkoming Amateur Sport Accommodaties). Dat is beide goed gelukt. Daarnaast werden we geholpen door enkele kwijtscheldingen 

van een aantal normale vaste kosten (KNVB en gemeente Amsterdam) Dit heeft er onder andere in geresulteerd dat we de senioren een deel van hun 

contributie hebben kunnen teruggeven. Dat is iets waar we trots op zijn.  

Bij het opstellen van de begroting was al wel enigszins rekening gehouden met effecten van Corona. Echter, wat precies te wachten stond gedurende 

het seizoen was uiteraard nog onbekend. Dit maakt het dan ook (net als vorig seizoen) lastig om de begroting en realisatie van het seizoen 2020 – 

2021 op detail niveau goed te kunnen vergelijken. Dit verslag geeft met name de hoofdlijnen aan met waar mogelijk ook meer details. 
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Resultaat seizoen 2020 - 2021 

 

  
BUDGET 20-21 REALISATIE 20-21 

Verschil  
(Realisatie vs Budget) 

          

LASTEN 

Totalen lasten  €               190.200   €               138.437   €        -51.763  -27% 

       

BATEN 

Totalen baten  €               193.950   €               166.990   €        -26.960  -14% 

       

RESULTAAT 

Resultaat van Baten en Lasten  €                   3.750   €                 28.553   €         24.803  661% 
Tabel 1: Totale basten en lasten en resultaat seizoen 2019 – 2020. 

In het seizoen 2020 – 2021 is er een positief resultaat geboekt van € 28.553 (zie Tabel 1.). Dit is aanzienlijk meer (+661%) dan de begrote € 3.750,-. Dat 

dit verschil zo groot is, is toe te schrijven aan Corona. Corona maakte het lastig om een goede voorspellende begroting op te stellen. Daarnaast is het  

het positieve resultaat ook vertekend omdat de kosten voor de huur van de kunstgrasvelden pas na sluiting van het boekjaar bekend waren en betaald 

zijn. Dat betrof voor het seizoen 20-21 –inclusief kwijtschelding van een deel– zo’n € 10.500,- 

Overigens is het percentuele verschil van +661% misschien iets vertekenend. Aangezien het begrote resultaat in absolute zin niet zo heel groot was, 

heeft een klein verschil daarop percentueel gezien al direct een grote impact. 
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De totale lastendaling (€ 51.763,-; 27%) was zowel in absolute zin als percentueel gezien nagenoeg het dubbele van de totale batendaling (€ 26.960,-; 

14%). De grootste veroorzakers hiervan aan beide kanten staan in onderstaande tabel (zie Tabel 2). Deze zullen in meer detail besproken worden in de 

volgende paragraaf “Overzicht en toelichting realisatie 2020 – 2021”.   

LASTEN BUDGET 20 - 21 REALISATIE 20-21 Verschil  

400 - Personeelskosten € 49.000 € 37.492 -€ 11.508 -23% 

430 - Accommodatiekosten / sportvelden € 18.000 € 3.707 -€ 14.293 -79% 

440 - Wedstrijdkosten € 39.500 € 23.393 -€ 16.107 -41% 

491+492 - Kantine inkoop en Kantinekosten € 43.200 € 26.642 -€ 16.558 -38% 

          

BATEN BUDGET 20 - 21 REALISATIE 20-21 Verschil  

800 - Contributies € 132.000 € 118.654 -€ 13.346 -10% 

850 - Diverse baten € 14.750 € 26.040 € 11.290 77% 

890 - Kantine-inkomsten € 37.600 € 16.002 -€ 21.598 -57% 
Tabel 2: Totale basten en lasten en resultaat seizoen 2019 – 2020.  
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Overzicht en toelichting realisatie 2020 – 2021 
Tabel 3 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LASTEN BUDGET 20 - 21 REALISATIE 20-21
Verklaring 

Verschil 20-21

400 - Personeelskosten

€ 49.000 € 37.492 -€ 11.508 -23% * Minder kosten techniekschool (-1,2k)

* Minder vrijwilligerskosten (met name senioren en overig) agv Corona (-6,8k)

* Geen vrijwilligersfeest agv Corona (-2k)

410 - Huisvestingskosten

€ 34.000 € 36.221 € 2.221 7% * Hogere kosten groot onderhoud (daken en vloeren douches; +2k)

420 - Bureaukosten

€ 5.000 € 7.001 € 2.001 40% * Wat hogere kosten betalingsverkeer/abonnmenten

430 - Accommodatiekosten /

 sportvelden € 18.000 € 3.707 -€ 14.293 -79% * Kwijtschelding door gemeente van weekendhuur grasvelden agv Corona (-2k)

* Factuur voor huur kunstgras ontvangen in juni en (deels) betaald na sluiting 

boekjaar (-18k)

* Kosten waren hoger dan begroot (+4k)

440 - Wedstrijdkosten

€ 39.500 € 23.393 -€ 16.107 -41% * Minder materialen aangeschaft agv Corona (-9k)

* Minder contributie KNVB agv Corona (-4,5k)

450 - Bestuur en commissies

€ 1.500 € 846 -€ 654 -44%

480 - Diverse lasten

€ 0 € 3.135,19 € 3.135 * Voor jeugd toch diverse activiteiten mogelijk, oa mixtoernooien en sportdagen, 

geboekt als "jeugdkamp" (+3k)

491 - Kantine inkoop

€ 19.200 € 11.234 -€ 7.966 -41% * Minder kantine inkoop agv Corona

492 - Kantinekosten

€ 24.000 € 15.408 -€ 8.592 -36% * Minder schoonmaak agv Corona (-4k)

* Geen onderhoud kantine (inventaris) (-4,5k)

Totalen lasten € 190.200 € 138.436,94 -€ 51.763,06 -27%

Verschil 

Real.vs Budget 20-21
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Tabel 3: Overzicht van Lasten seizoen 2020 – 2021: budget, realisatie, verschillen en verklaringen. 

Overzicht en toelichting realisatie 2020 – 2021                                                              
Tabel 4 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 4: Overzicht van Baten seizoen 2019 – 2020: budget, realisatie, verschillen en verklaringen. 

 

BATEN BUDGET 20 - 21 REALISATIE 20-21
Verklaring 

Verschil 20-21

800 - Contributies

€ 132.000 € 118.654 -€ 13.346 -10% * Teruggave deel contributie senioren ad € 16.606. Anders waren contributie 

inkomsten € 135.260 geweest (+2,5%).

810 - Entree en sponsorgelden

€ 9.000 € 5.987,3 -€ 3.013 -33% * Kledingtegoed bij Voetbalshop verrekend bij kosten (4420 - Kledingkosten)

820 - Acties en loterijen

€ 600 € 306 -€ 294 -49%

850 - Diverse baten

€ 14.750 € 26.040 € 11.290 77% * Extra tegemoetkoming uit TASO Corona regeling (+12k)

890 - Kantine-inkomsten

€ 37.600 € 16.002 -€ 21.598 -57% * Minder kantine inkomsten agv Corona

Totalen baten € 193.950 € 166.989,75 -€ 26.960,25 -14%

Verschil 

Real.vs Budget 20-21
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Toelichting balans 
De tabellen hieronder geven, ter vergelijking, de balansen weer van 30 juni 2020, respectievelijk, 30 juni 2021. Alleen veranderingen als gevolg van 

niet normale bedrijfsvoering worden toegelicht. Los van de veranderingen en aanpassingen als gevolg van Corona is daar geen sprake van geweest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4: 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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Tabel 5: Balans per 30 juni 2021 

Het saldo van het boekjaar 2019 – 2020 van € 1.542,76 is toegevoegd aan de ‘2210-Voorziening onderhoud’. Dit verklaart de stijging van € 12.078,23 
naar € 13.629,99. 

Het boekjaar 2020 – 2021 is op 1 juli 2021 afgesloten met een positief resultaat van € 28.552,81 dit zal als volgt worden onderverdeeld: 

• Voorziening algemeen  €   28.552,81 

Balans TOS-Actief
Boekjaar: seizoen 2021

Activa Passiva

000 - Duurzame activa Debet Credit 220 - Voorzieningen Debet Credit

0010 - Gebouwen € 1,00 2210 - Voorziening onderhoud € 13.629,99

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 € 37.629,99

1011 - Kas Kantine € 208,78

1020 - ING € 46.468,45

1021 - ING Kantine € 18.313,36

€ 64.990,59

Totalen activa € 64.992,59 Totalen passiva € 36.439,78

Saldo lopend boekjaar € 28.552,81

Totaal balans € 64.992,59 Totaal balans € 64.992,59


