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Algemene ledenvergadering 

Jaarrekening 2019 

met toelich�ng 



Toelichting op de jaarrekening 2019 

 

Beste leden en tuinliefhebbers, 

 

Hierbij treft u de jaarrekening over het afgelopen boekjaar aan. Graag lichten wij deze hierbij nader 

toe. 

 

Algemene toelichting 

2019 was een bijzonder roerig jaar met ook financiële gevolgen voor de vereniging. Eigenlijk stond 

het jaar in het teken van 2 impactvolle zaken: 

- De discussie met de gemeente en SVIN over de statuten 

- De waterlekkage en -misbruik gedurende de winterperiode 

Een ander belangrijk punt te melden was dat we wederom problemen met ons boekhoudprogramma 

Snelstart hebben ervaren. Zoals eerder op ALV’s gemeld kwamen ook dit jaar weer bij de afsluiting 

oude balansposten naar voren die niet te corrigeren zijn zonder investeringen. Een ander probleem 

was dat net voor de jaarwisseling het programma getroffen werd door een crash waardoor we 

genoodzaakt waren om de jaarverwerking handmatig opnieuw te verwerken. Een compliment en 

dank voor Jane die dit huzarenstukje heeft uitgevoerd. 

Helaas heeft dit er wel toe geleid dat we desalniettemin met enkele posten uit het verleden te 

maken hebben die de balans verstoren. Dit is echter voor de operatie en financiële situatie geen 

probleem omdat de verlies en winstrekening (inkomsten en uitgaven) wel up-to-date is. 

Uiteindelijk is het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 4.288,65.  

Toelichting op onderdelen 

 Statuten 

Ten aanzien van het eerste aspect is inhoudelijk e.e.a. intensief behandeld tijdens 

ledenvergaderingen, alleen heeft het er wel toe geleid dat de vereniging kosten heeft moeten maken 

voor bijvoorbeeld de statutenaanpassing via de notaris en drukkosten. In de begroting was hiermee 

reeds rekening gehouden met t.g.v € 5.000 Uiteindelijk is hier € 4.361,50  aan uitgegeven, waarbij in 

2020 nog een laatste betaling verricht is 

 

 Waterlekkage 

De waterlekkages hebben er toe geleid dat het bestuur besloten heeft bij elke meter kleppen te 

monteren en daardoor ook meters te kunnen controleren. Hierbij zijn onregelmatigheden bij 

tuinders aangetroffen die gecorrigeerd zijn en waarbij tuinders aangesproken zijn. Financieel heeft 

dit wel tot extra onvoorziene kosten geleid van met name vrijwilligersvergoedingen en aanschaf 

materialen van in totaal ca. €4.500,-. Het positieve aspect is wel dat we dit terugzien in het huidige 

waterverbruik en naar de toekomst toe. 

 



 Boekhouding 

Gezien de -wederom- negatieve ervaringen met het boekhoudprogramma en met name de steeds 

terugkerende boekingen en uit het verleden stonden het bestuur voor de keuze te investeren in 

ondersteuning door een consultant en het volgen van opleidingen of te kiezen voor een nieuw 

systeem.  

In overleg met de KC is besloten in 2020 over te stappen op een nieuw boekhoudprogramma en zo 

direct een frisse start te maken. Dit houdt in dat 2020 een overgangsjaar zal worden.  

Ten aanzien van de administratie is dit jaar extra uitvoerig met de KC gesproken over actiepunten en 

opzet van de administratie toe. Dit heeft o.a. geleid tot het invoeren van voorzieningsposten daar 

waar de ALV toestemming heeft gegeven voor projecten. Door hier de uitgaven op te boeken wordt 

sneller inzichtelijk hoe de projectbegrotingen beheerd worden. De volgende voorzieningen zijn nu 

aanwezig: 

- Clubgebouw (zonnepanelen) ruim € 24.000,- 

- Toegangshek ca. € 800,- 

- Algemeen groot onderhoud ca. € 5.600,- 

- Tussenrekening voorzieningen ruim € 22.000,- 

Als u 2018 met 2019 vergelijkt dan valt de verschuiving in voorziening groot onderhoud op en 

tussenrekening op. Aangezien we niet een dergelijke investering hebben gedaan in groot onderhoud 

hebben we hier te maken met de gevolgen van de crash van het programma.  

We vragen toestemming om voor 2020 beide rekeningen samen te voegen. 

Tenslotte zijn we voornemens om te starten met een MeerjarenOnderhoudsPlanning (MOP) zodat 

we ook de voorziening kunnen afstemmen op voorziene uitgaven in de toekomst. 

 Water en gasverbruik 

Het waterverbruik bedroeg 4.376 m3 liter t.o.v. 5.886 m3 in het vorige jaar. 

Het stroomverbruik bedroeg 14.875 kwh t.o.v. 15.109 kwh in het vorige jaar. 

Het gasverbruik bedroeg 3.995 m3 t.o.v. 4.018 m3 in het vorige jaar. 

 

Financiële toelichting 

Uitgaven en Inkomsten       

  Inkomsten Uitgaven Resultaat 

Clubgebouw € 19.089,50 € 11.659,15 € 7.430,35 

Loods € 370,00 € 1.207,28 -€ 837,28 

Winkel € 11.826,60 € 13.254,84 -€ 1.428,24 

Algemeen vereniging € 179.686,77 € 180.562,95 -€ 876,18 

        

Totaal € 210.972,87 € 206.684,22 € 4.288,65 

 

Zoals u kunt zien is het resultaat dus €4.288,65 positief. Hierbij zien we dat het resultaat van het 

clubgebouw bijzonder positief is geweest. Het is goed om te merken dat we een actieve bloeiende 



vereniging zijn gezien de populariteit van het clubgebouw. Het resultaat van de winkel is licht 

negatief, maar dit geeft een vertekend beeld door de aanschaf van nieuwe voorraad aarde en 

gasflessen die nog niet verkocht zijn per 31-12-2019.  

Balans 

 

 

 

Zoals hierboven gemeld zijn sommige balansposten voortgekomen uit het verleden. Hierdoor geeft 

de balans een niet geheel zuiver beeld. We hebben ervoor gekozen dit zo te laten i.v.m. historisch 

vergelijk en niet handmatig te corrigeren. Bij de overgang naar het nieuwe boekhoudsysteem in 2020 

zal e.e.a. opgeschoond worden.  

Inhoudelijk kloppen de belangrijkste posten wel: 

- Het vermogen is nagenoeg gelijk gebleven 

- De voorzieningen zijn opgenomen 

- De bankrekeningen zijn juist en aangepast naar het Depositogarantiestelsel niveau. 

(aanbeveling ALV) 

- Voorraad winkel is toegenomen n.a.v. inkopen 

- Nog te ontvangen (€ 9.731,16) betreft vooral een vordering op de gemeente vanwege 

maaiwerkzaamheden. 

 

Al met al was 2019 financieel gezien een goed jaar en staat de vereniging er financieel gezond voor. 

 

Namens het bestuur, 

Ramon Boender 

Penningmeester 

Balans SNV ,

2018 2018 2019 2019 2018 2018 2019 2019

Debet Credit

inventaris € 0,00 € 2.397,50 Verenigingsvermogen € 176.938,30 € 177.516,99

trekkerloods € 2.397,50 Kapitaal € 198.054,41 € 173.228,34

voorraad € 2.143,47 € 5.425,98 Jaarresultaat -€ 21.116,11 € 4.288,65

clubhuis € 783,01 Voorziening/reservering € 41.353,62 € 53.493,53

voorraad gasflessen,aarde € 2.143,47 € 4.642,97 Zonnepanelen € 0,00

vorderingen € 551,86 € 11.633,46 Onderhoud clubgebouw € 24.406,00

nog te ontvangen € 551,86 € 9.731,16 Onderhoud hek € 4.068,19 € 803,73

emballage € 1.902,30 Groot onderhoud € 30.101,68 € 5.682,12

vooruitbetaale posten € 50,00 € 1.104,40 tussenrekening € 7.183,75 € 22.601,68

voorschotten € 50,00 € 0,00 Kortlopende schulden € 37.016,08 € 26.496,51

vooruitbetaalde posten € 1.104,40 crediteuren € 3.547,62

liquide middelen € 252.562,67 € 236.945,69 Borg € 3.837,70 € 2.925,17

kas € 180,90 € 831,70 debiteuren € 16.733,26 € 4.066,10

ASN spaarrekening € 100.602,60 € 100.602,60 Nog te betalen € 10.500,00 € 19.505,24

ING spaarrekening € 138.864,67 € 91.514,71 werkplaatsinventaris € 2.397,50

ING betaalrekening € 1.665,94 € 3.866,37

ING huisjesrekening € 1.148,56 € 30,31

Triodos spaarrekening € 10.100,00 € 40.100,00

totaal € 255.308,00 € 257.507,03 € 255.308,00 € 257.507,03



Uitgaven en Inkomsten

Inkomsten Uitgaven Resultaat

Clubgebouw € 19.089,50 € 11.659,15 € 7.430,35

Loods € 370,00 € 1.207,28 -€ 837,28

Winkel € 11.826,60 € 13.254,84 -€ 1.428,24

Algemeen vereniging € 179.686,77 € 180.562,95 -€ 876,18

Totaal € 210.972,87 € 206.684,22 € 4.288,65

Inkomsten en uitgaven en balans 2019

Streven naar Verbetering



Balans SNV ,

2018 2018 2019 2019 2018 2018 2019 2019

Debet Credit

inventaris € 0,00 € 2.397,50 Verenigingsvermogen € 176.938,30 € 177.516,99

trekkerloods € 2.397,50 Kapitaal € 198.054,41 € 173.228,34

voorraad € 2.143,47 € 5.425,98 Jaarresultaat -€ 21.116,11 € 4.288,65

clubhuis € 783,01 Voorziening/reservering € 41.353,62 € 53.493,53

voorraad gasflessen,aarde € 2.143,47 € 4.642,97 Zonnepanelen € 0,00

vorderingen € 551,86 € 11.633,46 Onderhoud clubgebouw € 24.406,00

nog te ontvangen € 551,86 € 9.731,16 Onderhoud hek € 4.068,19 € 803,73

emballage € 1.902,30 Groot onderhoud € 30.101,68 € 5.682,12

vooruitbetaale posten € 50,00 € 1.104,40 tussenrekening € 7.183,75 € 22.601,68

voorschotten € 50,00 € 0,00 Kortlopende schulden € 37.016,08 € 26.496,51

vooruitbetaalde posten € 1.104,40 crediteuren € 3.547,62

liquide middelen € 252.562,67 € 236.945,69 Borg € 3.837,70 € 2.925,17

kas € 180,90 € 831,70 debiteuren € 16.733,26 € 4.066,10

ASN spaarrekening € 100.602,60 € 100.602,60 Nog te betalen € 10.500,00 € 19.505,24

ING spaarrekening € 138.864,67 € 91.514,71 werkplaatsinventaris € 2.397,50

ING betaalrekening € 1.665,94 € 3.866,37

ING huisjesrekening € 1.148,56 € 30,31

Triodos spaarrekening € 10.100,00 € 40.100,00

totaal € 255.308,00 € 257.507,03 € 255.308,00 € 257.507,03


