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Toelichting op het resultaat 2017.  
 
 Het financieel resultaat 2017 eindigt op een positief saldo van €  3.455,04  
De opbrengst is hoger uitgevallen doordat de inkomsten wel lager uitvielen dan begroot (± € 
5.000), maar ook de uitgaven veel lager uitvielen dan begroot (± € 9.000) 
 
80. Inkomsten  
De inkomsten zijn lager uitgevallen doordat er minder contributie (± € -7.000) en bondscontributie 
(± € -1.000 is binnengekomen. Daar in tegen meer inkomsten door een succesvolle grote club actie 
en een extra subsidie vanuit de gemeente voor het 50 jaar GVL feest.  
 
40. Personele lasten 
De post salarissen is lager uitgevallen, door het vertrek van een leid(st)er rond de zomer, maar 
daar in tegen  is deze verlaging weer opgevangen door het verstrekken van meer vergoedingen 
(o.a. leiding Freerunning).  Voor de post cursus en licentie is de begroting iets lager uitgevallen, 
maar zijn er fors minder declaraties geweest. 
 
41. Zaalhuur en diversen 
De post zaalhuur is fors lager uitgevallen dan begroot (zaalhuur de Wold en Karveel van € 10,95 
naar € 10,33 per uur). Aan materiaal zijn er geen grote uitgaven geweest. De post verzekeringen is 
in de plus geëindigd door een restitutie. De post 50 jaar GVL is hoger uitgevallen dan begroot door 
de keuze om 4 toppers op te laten treden. En de post clubkampioenschap is hoger uitgevallen 
door een grotere opkomst en door een eenmalige post voor T-shirts voor de organisatie c.q. 
leiding.  
 
42.  Turnpakjes 
Deze post is beëindigd met een positief saldo, wat wil zeggen dat er meer turnpakjes zijn verkocht 
dan ingekocht. 
 
43. Financiële lasten 
De post financiële lasten is lager uitgevallen dan begroot aan de ene kant er meer wedstrijdgeld 
aan de KNGU is betaald dan begroot en ook dat niet alle betaalde wedstrijden gelden waren te 
innen bij de leden (o.a. door beëindiging lidmaatschap). Maar de kosten reiskosten voor de 
wedstrijden is veel lager uitgevallen en ook de post diversen is nagenoeg niet gebruikt.  
 
45. Bestuur 
Deze post is iets hoger uitgevallen dan begroot, door o.a. aanschaf van een printer en een NAS 
station. 
 
48. Afschrijving 
Deze post is hoger uitgevallen daar de betaalrekening een toereikend saldo had om meer te 
overboeken. 
 
De penningmeester 
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Resultaat 
 

 Begroot 2017 Gerealiseerd 2017 

Inkomsten Totaal  €            132.300,01   €               127.707,89  

uitgaven Totaal  €           -132.300,01   €              -124,252,85  

      

Totaal  €                       0,00   €                    3.455,04  

 
Inkomsten detail 
 

 begroot 2017 gerealiseerd 2017 

80  Inkomsten     

800 Contributies  €            100.000,01   €                   92.510,31  

801 Overige inkomsten  €                 4.000,00   €                     5.332,30  

802 rente  €                     300,00   €                          65,29  

803 Subsidies en overig  €               13.750,00   €                  15.500,00  

804 KNGU geinde bondscontr.  €               12.500,00   €                  11.641,22 

805 kNGU geinde wedstrijdgeld.  €                 1.800,00   €                    2.658,35  

Totaal Inkomsten  €            132.300,01   €                127.707,89  
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Uitgaven detail 
 
Uitgaven Begroot 2017 Gerealiseerd 2017 

40 Personele lasten     

400 Salarissen  €             -25.000,00   €                 -21.280,42  

401 Sociale lasten en verz.  €             -11.000,00   €                   -9.792,00  

402 Sportsupport  €               -4.000,00   €                   -3.321,85  

403 Cursus en licentie/reiskosten  €               -2.000,00   €                   -2.107,01  

404 Declaraties  €               -1.000,00   €                      -292,60  

405 Vergoedingen  €             -13.000,00   €                 -16.373,63 

Totaal Personele lasten  €             -56.000,00   €                 -53.177,51  

41 Zaalhuur en diversen     

410 Zaalhuur  €             -29.000,00   €                 -22.528,26  

411 Materiaal  €               -7.500,00   €                   -1.715,23  

412 Verzekering  €               -2.500,00   €                        267,75  

417 50 jaar GVL  €             -10.000,00   €                 -15.843,06                     

416 Clubkampioenschap  €               -2.500,00  €                   -3.816,42  

Totaal Zaalhuur en diverse  €             -51.500,00   €                 -43.635,32  

42 turnpakjes     

421 turnpakjes  €                       -0,01     €                        612,71  

totaal turnpakjes  €                              -     €                        612,71  

43 Financiële lasten     

431 Rente en bank  €                  -500,00   €                      -510,84  

440 KNGU Wedstrijdgelden  €               -2.000,00   €                   -3,040,70 

441 KNGU reiskosten wedstrijden  €               -1.300,00   €                      -546,06  

442 KNGU Bondscontributie  €             -13.000,00   €                -12.202,45  

443 Diversen  €                  -500,00   €                        -78,97  

Totaal Financiële lasten  €               -17.300,00   €                -16,379,02  

45 Bestuur     

453 Algemene kosten  €               -1.500,00   €                   -1.881,87  

Totaal Bestuur  €               -1.500,00   €                   -1.881,87  

48 Afschrijving     

480 afschrijving Gymtoestellen  €               -6.000,00   €                   -9.791,84  

Totaal afschrijving  €               -6.000,00   €                   -9.791,84  

 
 


