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ACCOUNTANTSVERSLAG



DVE MKB accountants & adviseurs B.V.
Sonsbeekweg 4
6814 BA Arnhem
Tel. 026-3335353
Fax 026-3218343

Aan het bestuur van
Voetbalvereniging Arnhemse Boys - Schuytgraaf
Ter attentie van de heer B. Geurtz 
Marasingel 251
6846 DX  Arnhem

Arnhem, 7 maart 2017

Geacht bestuur,

Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Voetbalvereniging Arnhemse Boys - Schuytgraaf

Aangezien onze samenstellingswerkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening nog niet zijn
voltooid en er derhalve geen samenstellingsverklaring is verstrekt, terwijl tevens geen accountantscon-
trole is uitgevoerd, vermelden wij op grond van de geldende Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants dat op deze concept-jaarrekening geen accountantscontrole is toegepast.

 2
DVE is de merknaam van waaruit DVE Audit (KvK nr. 32143442), DVE MKB accountants & adviseurs B.V.
(KvK nr. 59181435) en DVE Onderwijs Audit B.V.  (KvK nr. 39085745) haar diensten aanbiedt.
Hierop zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn bij ons kantoor op te vragen.



Voetbalvereniging Arnhemse Boys - Schuytgraaf te Arnhem

Algemeen

Oprichting vereniging

De organisatie is als vereniging op 19 juni 1919 opgericht. 

Activiteiten

De activiteiten van de vennootschap bestaan voornamelijk uit het uitoefenen van voetbal. 

Kamer van Koophandel

De vereniging staat ingechreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem onder
dossiernummer 40119527 en is gevestigd te Arnhem op het adres Marasingel 251. 
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Voetbalvereniging Arnhemse Boys - Schuytgraaf te Arnhem

Resultaten 

Bespreking van de resultaten

1-7-2015 /
30-6-2016

1-7-2014 /
30-6-2015

€ €
Baten 162.376 148.340
Brutomarge kantine 40.161 -

202.537 148.340

Lonen en salarissen 11.074 -
Sociale lasten 2.005 -
Vrijwilligersvergoedingen 30.053 28.865
Afschrijvingen materiële vaste activa 21.693 8.543
Overige verenigingskosten 106.670 103.570

Som der bedrijfslasten 171.495 140.978

Bedrijfsresultaat 31.042 7.362
Financiële baten en lasten -840 -587

Netto resultaat 30.202 6.775
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Resultaatanalyse

1-7-2015 / 30-6-2016
€ €

Resultaatverhogend
Hogere baten 14.036
Hogere brutowinst 40.161

54.197

Resultaatverlagend
Hogere lonen en salarissen 11.074
Hogere sociale lasten 2.005
Hogere vrijwilligersvergoedingen 1.188
Hogere afschrijvingen materiële vaste activa 13.150
Hogere overige verenigingskosten 3.100
Lagere financiële baten en lasten 253

30.770

Stijging van het resultaat 23.427
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Voetbalvereniging Arnhemse Boys - Schuytgraaf te Arnhem

Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de vereniging verstrekken wij u de
navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een
opstelling van de balans per 30 juni 2016 in verkorte vorm.

Financiële structuur

30-06-2016 30-06-2015
€ % € %

Activa
Immateriële vaste activa 103.937 37,2 103.937 43,2
Materiële vaste activa 122.479 43,9 21.265 8,8
Financiële vaste activa - - 88.000 36,6

Vorderingen 14.206 5,1 17.197 7,2
Liquide middelen 38.441 13,8 10.219 4,2

279.063 100,0 240.618 100,0

Passiva
Verenigingsvermogen 208.049 74,6 177.847 73,9
Kortlopende schulden 71.014 25,4 62.771 26,1

279.063 100,0 240.618 100,0
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Analyse van de financiële positie

30-06-2016 30-06-2015
€ €

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 14.206 17.197
Liquide middelen 38.441 10.219

52.647 27.416
Kortlopende schulden -71.014 -62.771

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal -18.367 -35.355

Vastgelegd op lange termijn
Immateriële vaste activa 103.937 103.937
Materiële vaste activa 122.479 21.265
Financiële vaste activa - 88.000

226.416 213.202

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 208.049 177.847

Financiering

Verenigingsvermogen 208.049 177.847
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Voetbalvereniging Arnhemse Boys - Schuytgraaf te Arnhem

Meerjarenoverzicht

30-06-2016 30-06-2015 30-06-2014 30-06-2013 30-06-2012
€ € € € €

Activa

Vaste activa
Immateriële vaste activa 103.937 103.937 103.937 103.937 103.937
Materiële vaste activa 122.479 21.265 9.184 8.854 12.744
Financiële vaste activa - 88.000 88.000 90.000 90.000

Vlottende activa

Vorderingen 14.206 17.197 28.586 25.213 7.497
Liquide middelen 38.441 10.219 14.835 7.922 1.487

Totaal activa 279.063 240.618 244.542 235.926 215.665

Passiva

Verenigingsvermogen 208.049 177.847 171.072 174.776 163.069
Kortlopende schulden 71.014 62.771 73.470 61.150 52.596

Totaal passiva 279.063 240.618 244.542 235.926 215.665

1-7-2015 /
30-6-2016

1-7-2014 /
30-6-2015

1-7-2013 /
30-6-2014

1-7-2012 /
30-6-2013

1-7-2011 /
30-6-2012

€ € € € €
Baten 162.376 148.340 110.321 89.404 75.177
Netto-omzet kantine 96.873 - - - -
Brutomarge kantine 40.161 - - - -
Netto resultaat 30.202 6.775 11.710 -21.498 -22.022
Verenigingsvermogen 208.049 177.847 174.778 163.069 184.567

Arnhem, 7 maart 2017

DVE MKB accountants & adviseurs B.V.

R.N. Duijn RA                                            
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BESTUURSVERSLAG



Voetbalvereniging Arnhemse Boys - Schuytgraaf te Arnhem

Bestuursverslag
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Voetbalvereniging Arnhemse Boys - Schuytgraaf te Arnhem

 
 

Jaarverslag bestuur seizoen 2015�2016 

Onze vereniging heeft weer een uitdagend jaar mogen beleven gezien de vele ontwikkelingen op 
diverse gebieden; 
-wijzigingen in bestuurlijke organisatie
-samenwerking met de Gemeente, 
-de groei van de jeugdafdeling 
-enz.

Door inspanning van velen zijn we er wederom in geslaagd om als vereniging door te groeien en 
verbeteringen door te voeren op diverse vlakken. 

Sportief

Sportief gezien kunnen wij spreken van een mooi seizoen. Diverse jeugdelftallen en een senioren-
elftal  zijn gedurende de najaars- en voorjaarscompetitie kampioen geworden. De C1 en D1 hebben 
een geweldige prestatie geleverd in de bekercompetitie, net geen kampioen geworden. Daarnaast 
heeft de D1 nog lang meegestreden om de eerste plaats in de Arnhem-Cup, maar net niet gehaald. 
Buiten deze mooie successen is helaas het 1e elftal gedegradeerd naar de 4de klasse. Gedurende de 
winterstop hebben we afscheid genomen van onze hoofdtrainer van het 1ste Elftal en heeft Davy 
Hendriks de taken waargenomen.

Tijdens de winterstop is er ook een extra F-elftal ELMJHNRPHQ�PHW�VSHOHUV�YDQXLW�GH�PLQL¶V��:H�]LMQ�HUJ�
WURWV�GDW�ZH�YDQXLW�GH�PLQL¶V�GH�VSHOHUV�NXQQHQ�GRRUVFKXLYHQ�QDDU�HHQ�)-elftal, waardoor deze 
jongens ook in een competitie wedstijden kunnen gaan spelen. Helaas hebben we ook een 2-tal 
elftallen uit de competitie moeten halen. De reden was dat tussentijds een aantal leden vertrokken en 
we als bestuur niet in het kader konden voorzien om deze groep te trainen en te begeleiden. De 
spelers binnen beide elftallen hebben we elders in andere elftallen kunnen onderbrengen.

Tijdens dit seizoen zijn we ook gestart met het organiseren van een aantal bijeenkomsten om een 
beleidsplan voor de komende jaren op te stellen. Vanuit de vereniging hebben we hier een aantal 
trainers/leiders voor uitgenodigd. Het waren nuttige sessies, veel waardevolle informatie, waardoor er 
een draft-beleidsplan is uitgewerkt. Het komende seizen gaan we dit plan verder uitwerken.

Bestuur

Bestuurlijk zijn het drukke tijden geweest en zijn er wat noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd.
Tijdens de ALV op 19 januari zijn de volgende bestuursleden voor een termijn van 3 jaar gekozen:
-Rick Schonis Voorzitter
-René Albers Secretaris
-Bob Holthof 2de Penningmeester
-Dave Ploum Algemeen bestuurslid.

De zittende bestuursleden, Bert Geurtz Penningmeester en Jan Willem Vaartjes PR&Communicatie 
gaan komend seizoen hun 3de bestuursjaar in.
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Met de gemeente hebben diverse gesprekken plaatsgevonden wat nu heeft geleid tot een 
acceptabele set aan afspraken. Uitgangspunt is dat een gezonde toekomst voor onze vereniging 
wordt veiliggesteld. Onder andere de huur rondom de velden zijn afgestemd, we zitten alleen nog in 
de laatste fase rondom de huur van de Kantine en verwachten hier de komende periode positief uit te 
kunnen komen.

Na akkoord van de leden in de afgelopen ALV, om de VOG verklaring (Verklaring Omtrent Gedrag) te 
introduceren voor alle vrijwilligers die met onze jeugdleden werken inclusief alle bestuursleden. 
Inmiddels is hiervoor de aanvraagprocedure opgestart. Doel is gesteld dat medio volgend seizoen alle
VOG-verklaringen in het bezit zijn van het bestuur. 

We gaan het 2de jaar in van de inning van de contributie door Club Collect.
Hierdoor verloopt de inning van de contributiegelden een stuk efficiënter, mede ook omdat we een 
noodzakelijke grote inhaalslag hebben gemaakt om onze ledenadministratie goed op orde te krijgen.
Als bestuur hoeven we nu ook minder tijd te besteden aan de inning van de contributie. Een ander 
groot voordeel is dat ondanks het feit dat onze leden gespreid mogen betalen, wij als vereniging al het 
volledige bedrag op onze rekening mogen bijschrijven.

Het samenstellen van een functieboek waarin alle benodigde actieve functies binnen onze vereniging 
worden beschreven (inclusief de benodigde tijd) duurt wat langer dan verwacht. Een functieboek zal 
een prima hulpmiddel zijn bij het werven van nieuwe vrijwilligers. Mede door de groei heeft onze 
vereniging meer en meer behoefte aan vrijwilligers in de komende jaren. Belangrijk is dat deze 
vrijwilligers goed begeleid en behandeld worden. De verwachting is dat we het functieboek komend 
seizoen hebben afgerond en kunnen delen.

Zoals bekend vergadert het bestuur in principe eenmaal in de maand. In het kader van transparantie 
benadrukt het bestuur dat ieder lid ten allen tijde vragen of andere van belang zijnde zaken kan 
inbrengen. Via de secretaris kan altijd een aanvraag voor een gesprek worden ingediend.

Evenementen

Ook dit seizoen zijn er weer een aantal evenementen georganiseerd binnen de vereniging:
-Sinterklaas, heeft in november ons complex bezorgd, was een geweOGLJH�RFKWHQG�YRRU�GH�PLQL¶V�HQ�
F-jes
-Oliebollencup. Vrijdag 18 december hebben diverse jeugd- en senioren-elftallen hun kwaliteiten 
laten zien. Het was een succesvolle avond en hebben laat in de nacht het pad afgesloten.
-Nieuwjaarsreceptie. Zaterdag 2 januari was de nieuwjaarsreceptie. Gedurende de middag was er 
een wedstrijd van het 1ste elftal tegen oud spelers. De opkomst was prima, een gezellige start van het 
nieuwe jaar.
-Vrijwilligersbijeenkomst. Als afsluiting van het seizoen hebben we een vrijwilligersbijeenkomst 
georganiseerd en alle vrijwilligers die actief zijn binnen onze vereniging uitgenodigd. Op deze wijze 
heeft het bestuur door middel vaneen leuke/gezellige barbecue onze vrijwilligers bedankt. Tijdens 
deze middag is Sjaak Versteeg gekozen tot vrijwilliger seizoen 2015-2016.
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BCA

DE BCA heeft ook dit seizoen weer de benodigde sponsorgelden opgehaald en geïnvesteerd in onze 
vereniging. Een deel hiervan wordt besteed aan het 1ste elftal, maar er is dit seizoen o.a. ook een 8-tal 
minigoaltjes geïnvesteerd. Om een gezonde vereniging te kunnen voeren, zijn deze investeringen 
benodigd en waarderen dan ook deze groep mensen vanuit het bestuur om hun inzet, betrokkenheid 
en sponsorbijdragen.

Respect

Helaas waren er ook minder positieve zaken die hun stempel op het verenigingsjaar drukten. Buiten 
een aantal kleine incidentjes rond- en op het veld, zijn er ook een aantal gele- en rode kaarten 
uitgedeeld, wat inhoudt dat we vanuit de KNVB hiervoor de boetes ontvangen. Komend seizoen willen 
we in samenwerking met het kader van de elftallen bekijken hoe we meer grip krijgen op de situatie 
rondom de velden en de incidentjes tijdens de wedstrijden te voorkomen.

Tot slot

Bedank ik namens het bestuur iedereen die op welke wijze dan ook zijn/haar steentje heeft 
bijgedragen voor de tijd die hij of zij vrijwillig aan onze vereniging beschikbaar heeft gesteld. Zonder u 
als vrijwilliger kan een vereniging niet bestaan en met zijn allen zorgen wij ervoor dat de leden met 
veel plezier naar ons sportpark komen. Daar draait het uiteindelijk toch om!!

Je begint met voetbal omdat het leuk is en dat moeten we nooit vergeten.

René Albers 
Secretaris Arnhemse Boys Schuytgraaf
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JAARREKENING
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Voetbalvereniging Arnhemse Boys - Schuytgraaf te Arnhem

BALANS PER 30 JUNI 2016 
(na voorstel resultaatverdeling)

30-06-2016 30-06-2015
€ € € €

ACTIVA
Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 
Investeringen gebruiksrecht
Schuytgraaf 103.937 103.937

Materiële vaste activa 2 
Verbouwingskosten 15.778 -
Machines en installaties 5.583 -
Inventaris 91.478 4.149
Kleding 9.640 17.116

122.479 21.265

Financiële vaste activa 3 - 88.000

Vlottende activa

Vorderingen
Handelsdebiteuren 4 12.706 2.747
Overlopende activa 5 1.500 14.450

14.206 17.197

Liquide middelen 6 38.441 10.219

279.063 240.618
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Voetbalvereniging Arnhemse Boys - Schuytgraaf te Arnhem

30-06-2016 30-06-2015
€ € € €

PASSIVA
Verenigingsvermogen 7 
Bestemmingsreserves 8 33.000 10.000
Overige reserve 175.049 167.847

208.049 177.847

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten

9 
36.537 4.833

Belastingen en premies sociale
verzekeringen

10 
3.708 -

Overige schulden en overlopende
passiva

11 
30.769 57.938

71.014 62.771

279.063 240.618
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Voetbalvereniging Arnhemse Boys - Schuytgraaf te Arnhem

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

OVER DE PERIODE 1-7-2015 TOT EN MET 30-6-2016 

1-7-2015 /
30-6-2016

Begroting
1-7-2015 / 30-

6-2016
1-7-2014 /
30-6-2015

€ € €

Baten

12 

Overige overheidsbijdragen/compensatie kleedkamer 13 18.213 51.113 20.164
Sponsorbijdragen 19.273 19.510 15.523
Contributieopbrengsten 93.998 100.600 112.653
Overige baten 14 30.892 16.720 -

162.376 187.943 148.340

Brutomarge kantine

15 

40.161 - -

202.537 187.943 148.340

Lasten

Lonen en salarissen 16 11.074 9.000 -
Sociale lasten 17 2.005 - -
Vrijwilligersvergoedingen 18 30.053 25.050 28.865
Afschrijvingen materiële vaste activa 19 21.693 22.700 8.543
Overige verenigingskosten 20 106.670 132.730 103.570

Som der bedrijfslasten 171.495 189.480 140.978

Bedrijfsresultaat
31.042 -1.537 7.362

Financiële baten en lasten 21 -840 -500 -587

Netto resultaat
30.202 -2.037 6.775
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Voetbalvereniging Arnhemse Boys - Schuytgraaf te Arnhem

Resultaatbestemming
1-7-2015 /
30-6-2016

1-7-2014 /
30-6-2015

€ €
Bestemmingsreserve jubileum 100-jarig bestaan 15.000 -
Bestemmingsreserve kantinebeheer 8.000 -
Overige reserve 7.202 6.775

30.202 6.775
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Voetbalvereniging Arnhemse Boys - Schuytgraaf te Arnhem

KASSTROOMOVERZICHT OVER DE PERIODE 1-7-2015 TOT EN MET 30-6-2016 

1-7-2015 / 30-6-2016 1-7-2014 / 30-6-2015
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 31.042 7.362

Aanpassingen voor
Afschrijvingen op immateriële en
materiële vaste activa 21.693 8.543

Verandering in werkkapitaal
Debiteuren -9.959 12.893
Overlopende activa 12.950 -1.504
Kortlopende schulden (exclusief banken) 8.243 -10.699

11.234 690

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 63.969 16.595

Betaalde interest -840 -587

Kasstroom uit operationele activiteiten 63.129 16.008

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa -122.907 -20.624
Desinvesteringen financiële vaste activa 88.000 -

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -34.907 -20.624

Mutatie geldmiddelen 28.222 -4.616

Verloop mutatie geldmiddelen
Stand per begin boekjaar 10.219 14.835
Mutaties in boekjaar 28.222 -4.616

Stand per eind boekjaar 38.441 10.219
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Voetbalvereniging Arnhemse Boys - Schuytgraaf te Arnhem

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van Richtlijn 640 inzake de verslaggeving van
organisaties zonder winststreven. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat
vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke
balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het
kostprijsmodel. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor
vergelijkingsdoeleinden aangepast. 

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode lopend van 1 juli 2014 tot en
met 30 juni 2015. 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Immateriële vaste activa

Het onder de immateriële vaste activa verantwoorde bedrag betreft het gebruiksrecht van een tribune.

In een overeenkomst van afstandsverklaring met de gemeente Arnhem (Sportbedrijf Arnhem) is een
compensatie geboden voor de investeringskosten van een tribune. De vereniging geniet hiervan het
(niet exclusieve) gebruik. 

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.  

Financiële vaste activa

De overige langlopende vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale
waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. 
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Vorderingen

De vorderingen op korte termijn worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde
kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
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Grondslagen voor de resultaatbepaling

Sponsorbijdragen

Onder de sponsorbijdragen zijn verantwoord de verkregen bijdragen inzake de
samenwerkingsovereenkomst voor het gebruik van trainers en verzorgers. 

Contributieopbrengsten

Onder de contributieopbrengsten zijn verantwoord de betaalde contributies door leden.  

Overige baten

Onder de overige baten worden die opbrengsten verantwoord, die niet voortkomen uit de gebruikelijke
levering van goederen en diensten. 

Kostprijs omzet

De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande uit
het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige directe en indirecte
kosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Brutomarge

De brutomarge bestaat uit de nettobaten, de wijziging in onderhanden projecten, de wijzigingen in
voorraden gereed product en onderhanden werk, de geactiveerde eigen productie, de overige
opbrengsten, de kosten van grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en andere externe
kosten. Hierbij wordt onder nettobaten verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde
goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de baten geheven belastingen.

Afschrijvingen

De afschrijving op materiële vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte
economische levensduur.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.  

Som der financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde
interest. 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 JUNI 2016

ACTIVA 

Vaste activa
1  Immateriële vaste activa

Investeringe
n gebruiksrec
ht  Schuytgra

af
€

Stand per 1 juli 2015
Aanschaffingswaarde 103.937

Boekwaarde per 1 juli 2015 103.937

Mutaties 

Saldo mutaties -

Stand per 30 juni 2016
Aanschaffingswaarde 103.937

Boekwaarde per 30 juni 2016 103.937

De investeringen gebruiksrecht Schuytgraaf betreft een met de gemeente Arnhem overeengekomen
gebruiksrecht uit hoofde van een compensatie voor het afstaan van de rechten op Sportpark Cranevelt.
Vooralsnog wordt niet afgeschreven op dit gebruiksrecht.
Dit gebruiksrecht is momenteel onderdeel van de onderhandelingen met de gemeente Arnhem over de
toekomst van het sportpark. Het gebruiksrecht vertegenwoordigt een financiële waardering van
hetgeen door de Arnhemse Boys is ingebracht bij de overgang naar de Schuygraaf.
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2  Materiële vaste activa
Verbouwings-

kosten
Machines en
installaties

Inventaris Kleding Totaal

€ € € € €
Stand per 1 juli 2015
Aanschaffingswaarde - - 21.045 74.390 95.435
Cumulatieve afschrijvingen - - -16.896 -57.274 -74.170

Boekwaarde per 1 juli 2015 - - 4.149 17.116 21.265

Mutaties 
Investeringen 16.100 6.158 89.204 11.445 122.907
Afschrijvingen -322 -575 -1.875 -18.921 -21.693

Saldo mutaties 15.778 5.583 87.329 -7.476 101.214

Stand per 30 juni 2016
Aanschaffingswaarde 16.100 6.158 110.246 85.835 218.339
Cumulatieve afschrijvingen -322 -575 -18.768 -76.195 -95.860

Boekwaarde per 30 juni 2016 15.778 5.583 91.478 9.640 122.479

Afschrijvingspercentages 20-33,33% 33,33%

In het verslagjaar is door de Gemeente arnhem de inventaris van de kantine overgedragen aan de
Arnhemse Boys. Deze overdracht maakt deel uit van een huurovereenkomst met de Gemeente Arnhem. 

30-06-2016 30-06-2015
€ €

3  Financiële vaste activa
Overige vorderingen - 88.000
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1-7-2015 /
30-6-2016

1-7-2014 /
30-6-2015

€ €
Lening u/g Schuytgraaf

Boekwaarde per 1 juli 88.000 88.000
Aflossing in boekjaar -88.000 -

Boekwaarde per 30 juni - 88.000

Rentepercentage 4%

Het faillissement van Stichting Schuytgraaf is uitgesproken. In het boekjaar is de vordering afgeboekt en
krachtens de overeenkomst met de Gemeente Arnhem omgezet danwel verrekend in materiële vaste
activa te weten de kantine-inventaris. 

25



Voetbalvereniging Arnhemse Boys - Schuytgraaf te Arnhem

Vlottende activa

Vorderingen
30-06-2016 30-06-2015

€ €
4  Handelsdebiteuren

Debiteuren 15.634 5.675
Voorziening debiteuren -2.928 -2.928

12.706 2.747

30-06-2016 30-06-2015
€ €

Overige vorderingen en overlopende activa

Overigen 1.500 1.500
Te vorderen rente SAS 2012 - 2014 - 7.200
Te vorderen BCA - 5.750

1.500 14.450

30-06-2016 30-06-2015
€ €

6  Liquide middelen
Rabobank .846 Kantine 19.259 -
Rabobank .911 Spaarrekening 8.387 6.955
Rabobank .437 Algemeen 5.515 1.377
Rabobank .328 Contributie 2.773 1.798
Kas 2.507 -
Kruispost - 89

38.441 10.219
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PASSIVA 

7  Verenigingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Bestemmings-
reserves

Overige
reserve

Totaal

€ € €
Stand per 1 juli 2015 10.000 167.847 177.847
Mutatie uit resultaatverdeling 23.000 - 23.000
Uit resultaatverdeling - 7.202 7.202

Stand per 30 juni 2016 33.000 175.049 208.049

8  Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve jubileum 100-jarig bestaan 25.000 10.000
Bestemmingsreserve kantinebeheer 8.000 -

33.000 10.000

1-7-2015 /
30-6-2016

€
Bestemmingsreserve jubileum 100-jarig bestaan
Stand per 1 juli 10.000
Resultaatverdeling 15.000

Stand per 30 juni 25.000

1-7-2015 /
30-6-2016

1-7-2014 /
30-6-2015

€ €
Bestemmingsreserve kantinebeheer
Stand per 1 juli - -
Resultaatverdeling 8.000 -

Stand per 30 juni 8.000 -
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Kortlopende schulden
30-06-2016 30-06-2015

€ €
9  Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 36.537 4.833

30-06-2016 30-06-2015
€ €

10  Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 2.198 -
Loonheffing 1.510 -

3.708 -

30-06-2016 30-06-2015
€ €

11  Overige schulden en overlopende passiva

Te betalen huur gemeente Arnhem 17.095 56.438
Te betalen huur kantine Gemeente Arnhem 11.167 -
Te betalen accountantskosten 1.499 1.500
Te betalen netto lonen 648 -
Overigen 360 -

30.769 57.938
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Huurverplichtingen

Gegevens huurovereenkomst Gemeente Arnhem / Sportbedrijf nog op te nemen in definitieve versie op
moment dat getekende overeenkomst beschikbaar is.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 1-7-2015 TOT EN MET
30-6-2016

1-7-2015 /
30-6-2016

Begroting
1-7-2015 / 30-

6-2016
1-7-2014 /
30-6-2015

€ € €
12  Baten
Contributieopbrengsten 93.998 100.600 112.653
Sponsorbijdragen 19.273 19.510 15.523
Overige overheidsbijdragen/compensatie kleedkamer 18.213 51.113 20.164
Overige baten 30.892 16.720 -

162.376 187.943 148.340

Aantal leden Contributie
Begroot
aantal leden

Begrote
contributie

Specificatie leden:
Senioren 169 33.800 181 36.200
35+ 31 2.015 - -
Junioren 35 6.450 65 11.700
Pupillen 250 38.733 270 41.850
Mini's 50 7.750 70 10.850
Gelrepas 44 5.250 - -
Vrijwilligers 90 - - -

Totaal 669 93.998 586 100.600
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1-7-2015 /
30-6-2016

Begroting
1-7-2015 / 30-

6-2016
1-7-2014 /
30-6-2015

€ € €
13  Overige overheidsbijdragen/compensatie kleedkamer
Financiële bijdrage exploitatiekosten 18.213 51.113 20.164

14  Overige baten
Kledingfonds 18.665 - -
Overigen 11.686 16.720 -
Recettes 541 - -

30.892 16.720 -

15  Brutomarge kantine

Netto-omzet kantine 96.873 - -
Inkoopwaarde van de omzet kantine -56.712 - -

Brutowinst 40.161 - -

Inkoopwaarde van de omzet kantine
Inkoopwaarde omzet 56.712 - -

16  Lonen en salarissen

Salarissen 11.074 9.000 -

17  Sociale lasten

Sociale lasten 2.005 - -
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1-7-2015 /
30-6-2016

Begroting
1-7-2015 / 30-

6-2016
1-7-2014 /
30-6-2015

€ € €
18  Vrijwilligersvergoedingen

Vrijwilligers vergoedingen 28.655 25.050 27.305
Studie- en opleidingskosten 600 - 1.210
Diensten door derden - - 350
Reiskostenvergoeding woon-werk 679 - -
Onkostenvergoeding 119 - -

30.053 25.050 28.865

19  Afschrijvingen materiële vaste activa

Afschrijvingskosten kleding 18.921 20.000 8.134
Afschrijvingskosten inventaris 1.875 2.700 409
Afschrijvingskosten verbouwingskosten 322 - -
Afschrijvingskosten machines 575 - -

21.693 22.700 8.543

In de begroting zijn de kosten van aanschaf weergegeven. De realisatie betreft de afschrijvingslasten
van de aangeschafte kleding.

1-7-2015 /
30-6-2016

Begroting
1-7-2015 / 30-

6-2016
1-7-2014 /
30-6-2015

€ € €
20  Overige verenigingskosten
Huisvestingskosten 30.565 - 5.297
Exploitatie- en machinekosten 437 - -
Verkoopkosten 3.593 350 48
Kantoorkosten 4.022 2.250 1.899
Algemene kosten -7.056 4.580 3.239
Wedstrijdkosten 29.994 43.550 29.405
Sportvelden 44.841 80.000 56.614
Bestuur en commissies 274 2.000 7.068

106.670 132.730 103.570
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1-7-2015 /
30-6-2016

Begroting
1-7-2015 / 30-

6-2016
1-7-2014 /
30-6-2015

€ € €
Huisvestingskosten
Huur 16.568 - -
Servicekosten 13.333 - -
Schoonmaakkosten 3.858 - -
Kleine verbouwingskosten 881 - -
Onderhoud gebouwen 306 - -
Overige huisvestingskosten 141 - 747
Energielasten -4.522 - 4.550

30.565 - 5.297

Exploitatie- en machinekosten
Reparatie en onderhoud machines 437 - -

Verkoopkosten
Overige verkoopkosten 2.543 - -
Reis- en verblijfkosten 1.050 - -
Incassokosten - 350 48

3.593 350 48

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden 2.660 1.650 1.710
Porti 249 - 157
Boekhouding 533 - 32
Drukwerk -122 - -
Telefoon- en faxkosten 702 600 -

4.022 2.250 1.899
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1-7-2015 /
30-6-2016

Begroting
1-7-2015 / 30-

6-2016
1-7-2014 /
30-6-2015

€ € €
Algemene kosten
Advieskosten 850 - 1.575
Accountantskosten 1.586 2.200 1.549
Abonnementen en contributies 1.385 350 115
Betalingskorting crediteuren -35 - -
Assurantiepremie 3.386 530 -
Kasverschillen -307 - -
Overige algemene kosten 10 1.500 -
Afwikkeling huur etc Gemeente Arnhem -13.931 - -

-7.056 4.580 3.239

Wedstrijdkosten
Kosten KNVB 18.708 18.500 21.008
Kosten evenementen 859 14.250 4.165
Overige wedstrijdkosten 3.678 6.500 2.244
Kledingkosten 858 - 758
Voetbalmaterialen 5.177 3.500 630
Overigen 200 - 600
Kosten scheidsrechter 514 800 -

29.994 43.550 29.405

In het verslagjaar 2014/2015 zijn de kosten van de jeugd niet separaat geboekt. In het boekjaar
2015/2016 zullen de kosten gespecificeerd worden verwerkt middels kostenplaatsen.

Sportvelden
Huur terreinen (betaald) 44.841 80.000 56.614

Bestuur en commissies
Bestuurskosten 274 2.000 7.068
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1-7-2015 /
30-6-2016

Begroting
1-7-2015 / 30-

6-2016
1-7-2014 /
30-6-2015

€ € €
21  Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten -840 -500 -587

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankrente en -kosten 840 500 587
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Voorstel resultaatverwerking

Het bestuur stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:

Van het resultaat over 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 ad € 30.202 wordt € 15.000,- toegevoegd aan
de bestemmingsreserve jubileum, € 8.000,- aan experiment bestemmingsreserve kantinebeheer en €
7.202,- toegevoegd aan de overige reserve.
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