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Seizoen 2021-2022     Bijlage 2-ALV 16-11-2022 
 

Staat van lasten en baten 
 

 
 

Algemeen 
 

In plaats van het begrootte tekort van € 3350 sluiten we het seizoen 2021-2022 af met een batig saldo 
van € 1386,83. Belangrijkste rede hiervoor is dat de trainers kosten aanzienlijk lager uitvallen dan 
begroot in verband met de Corona pauze.  Daarnaast heeft het Sportiom een positief resultaat van 
€636,- in plaats van het begrootte tekort van €1500. 
 
Speciale vermelding verdient de grote clubactie die €1300 heeft opgeleverd, en de 
wielerploegentijdrit die meer dan €800 heeft verdiend voor de vereniging. Tegenvallers waren er 
ook. Start-to-skate en Kerstschaatsen gingen niet door, samen begroot voor €2500 aan inkomsten. 
 
De zeer actieve jubileum club heeft van het bestuur alle ruimte gekregen voor de geweldige 
ledendagen, de jubileum shirts etc. Zeker in een jaar waar we elkaar minder konden ontmoeten door 
Corona is dit belangrijk geweest. De nieuwe inschrijvingen laten ook zien dat iedereen gebleven is en 
er nog steeds zin in heeft. 
 

Puntsgewijze toelichting 
 

• L1 Kosten trainers aanzienlijk lager dan begroot.  

• L2 Conform begroting. 

• L3/4 De grote belangstelling voor het Sportiom leverde dit jaar een batig saldo op, de kosten 
van de IJsbaan Eindhoven werden niet helemaal gedekt door de KNSB-tarieven (trainers 
hoeven geen abonnement te betalen). Per saldo loopt het schaatsen ongeveer op nul. 

• L5 Het clubkampioenschap kostte meer dan begroot ondanks de bijdrage vanuit de Pinguïns. 
De kosten bestaan volledig uit ijs huur en een klein post medailles. Begrotingspost moet 
worden aangepast. 

• L6 ± Conform begroting. 

# Realisatie 2021-2022 Begroting realisatie # Begroting realisatie

Uitgaven Inkomsten

L1 Kosten trainers 9.000,00€           5.428,53€     B1 Contributie (NIKKI) 14.500,00€          14.976,36€    

L2 Huur Skeelerbaan 400,00€               400,00€         B2 Kerstschaatsen 2.000,00€             -€                    

L3 Schaatsen Sportiom 1.500,00€           (€ 636,50) B3 Wielertijdrit 500,00€                 852,31€           

L4 Schaatsen Eindhoven -€                        € 763,75 B4

L5 Wedstrijden 1.000,00€           1.281,43€     B5 Start to skate 500,00€                 -€                    

L6 Huisvesting 1.600,00€           1.778,21€     B6 Grote clubactie 1.000,00€             1.337,70€       

L7 EHBO 350,00€               627,91€         B7 Sponsorkliks 100,00€                 51,33€              

L8 Afdrachten 1.400,00€           1.884,80€     B8

L9 Evenementen 400,00€               -€                  B9 Uit reserveringen 3.350,00€             -€                    

L10 Jeugdactiviteiten 1.000,00€           1.582,78€     B10

L11 Communicatiemiddelen 500,00€               529,98€         B11

L12 80 jarig jubilieum 1.750,00€           2.666,83€     B12

L13 Overige kosten 750,00€               698,00€         B13

L14 Wielrennen 1.400,00€           617,28€         B14

L15 Ledenwerving 1.000,00€           182,72€         B15

Totaal 22.050,00€        17.805,72€  22.050,00€          17.217,70€    

SALDO (588,02)€      

terug te ontvangen 1.944,85€    

Resultaat 1.356,83€    
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• L7 De EHBO opleiding kost meer dan begroot. In het verleden was dit ook al het geval. 
Begrotingspost moet worden aangepast. 

• L8 Alle leden zijn lid van de KNSB geworden omdat verschil in verzekeringsstatus onwenselijk 
is (besproken op November ALV). Vanaf het komend seizoen is dit verplicht (KNSB  besluit). 

• L9 Buiten alle fiets en jubileum activiteiten zijn er geen extra evenementen georganiseerd. 
Post kan vervallen. Eventuele evenementen vallen onder “overige”. 

• L10 In deze post zit een borg van €500 en een bedrag van €686,50 dat inmiddels is 
terugbetaald door de Scouting (dubbele betaling door een herinnering). De echte kosten 
bedragen daarom niet meer dan €396,28.  Kortom er is heel veel voor de jeugd 
georganiseerd maar dat heeft niet veel gekost. Hulde! Natuurlijk is er ook meegelift op het 
jubileum dus het is te vroeg om deze post te verlagen. 

• L11 ± Conform begroting. 

• L12 er is meer uitgegeven dan begroot – daarvoor is door het bestuur bewust ruimte 
geboden (zie algemene toelichting). Naar de toekomst toe wordt voorgesteld om €500 per 
jaar te reserveren voor het volgende lustrum. 

• L13 In de post overige gaat onder andere de eenmalige aanschaf van een nieuwe 
veegmachine schuil. Het begrote bedrag is voldoende. 

• L14 De actieve start van de wielergroep heeft minder gekost dan verwacht. 

• L15 Lager dan begroot. 

• B1 ± Conform begroting. 

• B2 niet doorgegaan vanwege Corona 

• B3 hoger dan begroot. Aangezien de inkomsten bijna volledig uit inschrijfgelden bestaan is 
dit bedrag naar verwachting structureel. 

• B5 niet doorgegaan vanwege Corona 

• B6 hoger dan verwacht door de actieve hulp van de jeugd en van de voorzitter. 

• B7 met dank aan de vorige penningmeester. 

• B9 geen aanvulling van tekort noodzakelijk. 
 

Balans per 30 september 2022 
 

 

 

De balans behoeft geen uitgebreide toelichting behoudens de post nog terug te ontvangen. 
Het betreft hier borg van €500 en een bedrag van €686,50 dat inmiddels is terugbetaald 
door de Scouting (dubbele betaling door een herinnering). Daarnaast is eind 2021 een 
bedrag van €758,35 te veel uitbetaald aan de trainers. Abusievelijk zijn een aantal 
declaraties twee keer betaald met een andere referentie. 

Balans per 30-09-2022 Debet Credit

Kas 280,05€                Calamiteitenreserve 12.000,00€          

Giro 10.260,53€        

Spaarrekening 34.402,54€         Reservering skeelerbaan 10.000,00€          

Rabobank 2.194,19€           

Sponsorkliks -€                         Vooruit ontvangen Mollie voor volgend seizoen 2.054,31€             

Medailles 800,00€               

Lease Jacks  €                 -   

Schaatsbank 450,00€               

Inventaris clubhuis 500,00€               Mollie negatief saldo (berekend) 198,55€                 

Nog terug te onvangen 1.944,85€            Onbestemd eigen vermogen 26.579,30€      

Totaal 50.832,16€        50.832,16€          
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Besluit 
 

• Decharge van de penningmeester. 
 


