
	  

VOORSTEL	   	   	   	   Kledingfonds	  
	  
In	  het	  vorig	  jaar	  	  vastgestelde	  seizoensjaar	  (2014-‐2015).	  hebben	  we	  een	  soort	  van	  
geschat	  verloop	  weergegeven	  van	  het	  kledingfonds.	  Waarbij	  feitelijk	  er	  geen	  positief	  
resultaat	  te	  zien	  was	  op	  het	  fonds.	  
De	  praktische	  situatie	  was	  dat	  het	  ontvangen	  geld	  als	  opbrengst	  werd	  gezien	  en	  de	  
kosten	  van	  de	  kleding	  werd	  geactiveerd	  op	  de	  balans	  en	  dan	  in	  drie	  jaar	  werd	  
afgeschreven.	  
	  
Afgesproken	  is	  dat	  we	  met	  een	  voorstel	  zouden	  komen	  aan	  de	  ALV	  om	  hier	  een	  betere	  
werkwijze	  voor	  zouden	  bedenken.	  
	  
Het	  activeren	  van	  de	  kleding	  op	  de	  balans	  had	  in	  het	  verleden	  met	  name	  een	  functie	  
omdat	  dan	  de	  kosten	  meer	  gespreid	  op	  de	  exploitatie	  zouden	  drukken.	  In	  de	  huidige	  
situatie	  is	  dat	  niet	  meer	  aan	  de	  orde	  en	  het	  voorstel	  is	  om	  de	  uitgeven	  bedragen	  aan	  
aanschaf	  kleding/materialen	  en	  de	  kosten	  van	  het	  wassen	  direct	  op	  de	  exploitatie	  te	  
laten	  drukken.	  
Deze	  kosten	  worden	  dan	  vermindert	  met	  de	  ingekomen	  gelden	  voor	  het	  kledingfonds.	  
	  
Wanneer	  de	  uitgeven	  bedragen	  minder	  zijn	  dan	  de	  inkomsten	  dan	  zal	  het	  positieve	  saldo	  
op	  de	  balans	  worden	  weergegeven.	  In	  het	  geval	  dat	  er	  meer	  kosten	  worden	  gemaakt	  dan	  
er	  wordt	  ingebracht	  via	  de	  leden	  dan	  zal	  het	  saldo	  als	  negatief	  bedrag	  op	  de	  balans	  
worden	  gepresenteerd.	  
	  
De	  praktijk	  zal	  dus	  zijn	  dat	  het	  verwachte	  bedrag	  aan	  inkomsten	  kledingfonds	  min	  of	  
meer	  de	  budgetgrens	  van	  het	  te	  besteden	  bedrag	  aan	  kleding/materialen	  en	  was	  kosten	  
aangeeft.	  Voor	  de	  ALV	  is	  dat	  dan	  ook	  op	  een	  simpele	  wijze	  te	  volgen.	  
	  
Besluit:	  
	  
De	  Leden	  bijeen	  op	  ………	  2017	  
	  
Stemmen	  in	  met	  de	  nieuwe	  werkwijze	  voor	  de	  weergave	  en	  benutting	  van	  de	  gelden	  van	  
het	  kledingfonds.	  
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