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Toelichting op de begroting 2021 

 

Geachte leden van de vereniging,  

Hierbij beiden wij u de begroting voor 2021 aan. Vanwege de coronamaatregelen en de beperkingen 

om te kunnen vergaderen combineren wij dit met de toelichting op de jaarrekening 2019.  

Algemene toelichting 

We begroten het komend jaar een positief resultaat van €1.959,-. We hebben conservatief begroot 

waarbij de kosten licht verhoogd zijn en de opbrengsten /inkomsten voorzichtig (in lijn met vorige 

jaren)opgenomen zijn. 

2020 is vanwege Corona natuurlijk een bijzonder jaar, maar – op moment van schrijven- zien we 

gelukkig dat het clubhuis en winkel weer goed gebruikt worden in de periode van openstelling. 

Grootste onzekerheid voor het komend jaar is de exploitatie van het clubhuis. Deze inkomsten 

dragen voor een groot deel de extra uitgaven van de vereniging ( de meeste posten zoals grondhuur, 

lidmaatschap AVVN, waterverbruik en verenigingskosten belasten we immers door). Indien de 

Coronamaatregelen zich (al dan niet verscherpt) doorzetten dan zou dit tot lagere inkomsten kunnen 

leiden. Vanzelfsprekend zullen we dan daar waar mogelijk er op inspelen, maar kan het resultaat 

anders uitpakken. De vereniging is financieel gezond genoeg om dit op te vangen.  

Andere belangrijke aspecten zijn de introductie van een nieuw kassasysteem en stoppen met contant 

geld, waardoor de administratie sterk ontlast gaat worden. Wel constateren we dat de schoonmaak 

van het clubhuis steeds meer inzet gaat kosten en dat er mogelijk in de toekomst voor betaald zal 

moeten worden. Indien dit het geval is, zullen prijzen gaan stijgen; iets wat we willen voorkomen. Via 

de nieuwsbrief zullen we hier op terugkomen. Om het voor iedereen leuk te houden, verzoeken wij u 

de digitale factuur (die u in uw email ontvangt) van de genoten consumpties zo snel mogelijk te 

betalen. 

Financiële toelichting 

De begroting kent jaarlijkse terugkerende kosten (uitgaven) die worden doorbelast zoals grondhuur, 

afval en lidmaatschap AVVN.  Tegenover deze uitgaven staan dus gelijknamige inkomsten. 

Daarnaast zijn er algemene verenigingskosten die in de contributie verwerkt zijn, maar die ook 

gedekt zijn door algemene inkomsten. Voorbeelden van algemene inkomsten zijn 

boetes/incassotoeslagen en externe vergoedingen zoals die van SVIN voor het maaien. 

Tenslotte zijn er nog “projectinkomsten”. Hierbij moet gedacht worden aan de inkomsten van het 

clubhuis of de winkel. Hier tegenover staan vanzelfsprekend de projectuitgaven zoals inkopen en 

investeringen. 

In de begroting is onderhoud van het hek opgenomen. Deze wordt betaald uit de voorziening. In de 

voorziening is jaarlijks gespaard om het onderhoud te kunnen betalen. Voorts zijn enkele specifieke 

uitgaven opgenomen. U moet hierbij denken aan uitgaven die we mogelijk maken in onderzoek 

naar/protest tegen de nieuwbouwplannen van de gemeente, verplichte vervanging van blusmiddelen 

en het realiseren van een parkeergelegenheid van brommers en fietsen bij de parkeerplaats, zodat 

deze niet meer op paden geparkeerd worden. 



Tenslotte is een uitgave opgenomen om jaarlijks te gaan sparen voor onderhoudskosten. In de 

toekomstige begrotingen kunnen uitgaven hiervoor dan worden betaald. Om dit te plannen zal een 

MeerjarenOnderhoudsPlan (MOP) opgesteld worden. 

Al met al denken wij hierbij een gezonde begroting afgerond te hebben met de mogelijkheid om een 

tegenvaller op te vangen. Zoals gezegd; Indien door Corona het clubhuis lange tijd gesloten moet 

blijven, dan zal dit van invloed zijn op de begroting. De saldi van de bank -en spaarrekeningen 

bedroegen in totaal per 31-12-2019 €236.945,- en zijn dus ruim voldoende om dit op te vangen. 

 

Voorzieningen en groot onderhoud 

Normaal gesproken presenteren we jaarlijkse onderhoudskosten in de begroting van alle gebouwen 

afzonderlijk. Dit jaar doen we dat niet.  

De reden hiervan is dat we geconstateerd hebben dat er vanwege achterstallig onderhoud nu echt 

noodzaak is om de gebouwen “groots aan te pakken”. Dat geldt voor dakbedekkingen, boeiborden, 

verfwerk, houtrot, verzakkingen etc. Tevens is er lange tijd de wens om bijvoorbeeld op het clubhuis 

zonnepanelen te plaatsen en de winkel en opslag van materialen te vernieuwen. Hiervoor was een 

voorziening ontstaan om de zonnepanelen te financieren.  

We hebben geconstateerd dat het ene niet zonder het andere kan. Het plaatsen van zonnepanelen is 

leuk, maar als het dak en draagconstructie achterstallig onderhoud kent dan moet dat eerst 

aangepakt worden. 

Daarom is door het bestuur besloten tot een “masterplan groot onderhoud”. Het liefst beginnen we 

hier snel mee en bevat het aanpakken van onderhoud (dak, boeiboorden, verfwerk) clubgebouw, 

vernieuwen terras en vervolgens clubgebouw/winkel (opstallen, opslag en zonnepanelen) en dan de 

loods. Dit zal doorlopen in 2021/22. Vanzelfsprekend proberen we hierbij aannemerskosten te 

vermijden en met vrijwilligers e.e.a. te realiseren. Om e.e.a. te financieringen willen we de 

voorziening zonnepanelen opheffen en samenvoegen met een extra voorziening van €70.000,-. 

Hierdoor ontstaat een “spaarpot” van €94.000,- om deze uitgaven te kunnen financieren in de 

toekomst. Tevens willen we dit jaar (2020) al starten met het onderhoud.  

Hiervoor zijn kosten begroot en is het als volgt opgenomen. Als inkomsten is een bedrag van 

€24.000,- opgenomen. Hiermee valt de voorziening zonnepanelen weg. Tegenover deze inkomsten 

staan uitgaven groot onderhoud opgenomen van €24.000,- . Tevens zal er een nieuwe voorziening 

van €70.000 gerealiseerd worden voor groot onderhoud. Indien we het komend jaar al meer kosten 

maken dan de begrote €24.000,- dan kunnen vanuit die voorziening betaald en geboekt worden. 

In feite betalen we dit achterstallig en groot onderhoud uit het spaargeld. Zoals gezegd bedroeg het 

saldo per 31-12-2019 €236.945,- en tevens zien wij weinig fluctuatie in dit saldo. Het bestuur is van 

mening dat er ook op gezonde manier geïnvesteerd moet worden en onderhoud van essentiële 

gebouwen op het complex hoort hierbij. Indien de volledige voorziening gebruikt wordt voor het 

onderhoud blijft de vereniging een ruim saldo houden (circa €140.000,-) voor exploitatie. Omdat we 

ook starten met een MeerjarenOnderhoudsPlan en ook direct komend jaar starten met jaarlijks 

sparen (en dus storten in de voorziening) hopen we via deze wijze het regulier jaarlijks onderhoud op 

financieel gezonde wijze het onderhoud te kunnen bijhouden. Dit  masterplan is dus een eenmalige 

ingreep. 



De uitgaven voor dit masterplan onderhoud zijn nog niet volledig geconcretiseerd. Eerst willen we 

goedkeuring van de ALV waarna we zullen starten met een projectteam, planning en een 

projectbegroting. Met de Kascontrolecommissie (KC) is afgesproken dat door het opnemen van 

voorzieningen en het direct boeken van uitgaven ten laste van die voorziening ook goed inzicht aan 

de leden geboden wordt en tevens de controle goed plaats kan vinden. 

Omdat we hier over een significant bedrag spreken is het bestuur voornemens de nieuwe 

voorziening groot onderhoud te koppelen aan 1 specifieke bankrekening. Hierdoor is administratie 

overzichtelijk en goed te controleren.  

 

Namens het bestuur, 

Ramon Boender 

Penningmeester. 

 

 



Streven naar Verbetering

Begroting 2021

Inkomsten

Doorbelaste inkomsten

€ 25.639 contributie SNV

€ 5.470 avvn lidmaatschap doorberekenend aan leden

€ 120.578 grondhuur 2020

€ 4.200 intern waterverbruik

€ 13.500 nota afval (van Vliet)

€ 2.426 nota vastrecht

€ 2.870 registratie telefoonnummers

Algemene opbrengsten

€ 500 overige inkomsten (boetes, incasso)

€ 7.500 maaivergoeding SVIN

Projectopbrengsten

€ 18.000 omzet clubhuis

€ 11.000 omzet gasverkoopplaats

€ 300 opbrengsten trekkerloods

€ 1.000 opbrengsten activiteiten

€ 500 onttrekking voorziening onderhoud hek

€ 24.000 onttrekking voorziening zonnepanelen

€ 237.483 Totale opbrengsten

Uitgaven

Door te belasten uitgaven

€ 5.470 avvn lidmaatschap doorberekenend aan leden

€ 120.578 grondhuur 2020

€ 4.200 intern waterverbruik

€ 2.426 vastrecht

€ 13.500 van vliet afval

Algemene kosten

€ 7.000 verzekeringen

€ 1.500 schoonmaakkosten

€ 1.000 vrijwilligers

€ 5.750 algemene waterkosten (en niet door te belasten)

€ 6.500 vastrecht en energie (niet door te belasten)

€ 2.000 algemene kosten

€ 1.000 telefoonkosten/internet

€ 1.000 representatiekosten

€ 1.000 drukwerk en kantoorbenodigdheden

€ 1.000 kosten activiteiten protest gemeente

€ 500 algemene kosten activiteiten

Projectkosten

€ 10.500 inkoop clubhuis

€ 10.000 inkoop gasverkoopplaats

€ 3.000 aanschaf trekkerloods

€ 3.000 aanschaf bestuurskamer

€ 3.000 aanschaf clubhuis 

€ 2.000 aanschaf complex



Onderhoudskosten, dotaties etc

€ 2.000 Vervanging brandblussers en haspels

€ 500 onderhoud toegangshek t.l.v. voorziening hek

€ 24.000 uitgaven zonnepanelen (eerder in ALV goedgekeurd) t.l.v. voorziening

€ 2.500 jaarlijkse dotatie aan voorziening onderhoud hek en complex (uit te werken nav MOP)

€ 234.224 Totale kosten

€ 0 bankopbrengsten

€ 600 bankkosten

€ 234.824 Totale kosten na bankresultaat

€ 1.959 Resultaat

Balans

€ 70.000 Onttrekking vermogen t.g.v. voorziening gebouwen renovatie


