
ACTIVA

Vaste	activa

Immaterieel
-	Gebruiksrecht

Materieel
-	Gebouwen
-	Machines	en	installaties
-	Inventaris

Financieel

Vlottende	activa

-	Debiteuren
-	Overlopende	activa
-	Liquide	middelen

Totaal	activa

PASSIVA

Verenigingsvermogen
-	Eigen	vermogen
-	Resultaat

Voorzieningen

Langlopende	schulden

Kortlopende	schulden
-	Crediteuren
-	Belastingen	en	premies
-	Overlopende	passiva

Totaal	passiva

	
	



Baten
Contributie
Contributie	voor	kleding
kleedkamer	compensatie	veldhuur
Sponsor	inkomsten
Brutomarge	kantine
Overig

Totaal	baten

Lasten
Salaris/vrijwilligers	kosten
huisvestingskosten
Wedstrijdkosten	
Verkoop	en	Representatiekosten
kantoorkosten
Algemene	kosten
Afschrijvingen
sportvelden
Bestuur	en	commissies
Financiele	baten	en	lasten
Totaal	lasten

resultaat

Jaarverslag	bestuur	seizoen	2015-2016	
Onze	vereniging	hee+	weer	een	uitdagend	jaar	mogen	beleven	gezien	de	vele	
ontwikkelingen	op	diverse	gebieden;		
-wijzigingen	in	bestuurlijke	organisa;e	
-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.		
Spor;ef	
Spor;ef	gezien	kunnen	wij	spreken	van	een	mooi	seizoen.	Diverse	jeugdel+allen	en	een	
senioren-el+al		zijn	gedurende	de	najaars-	en	voorjaarscompe;;e	kampioen	geworden.	
De	C1	en	D1	hebben	een	geweldige	presta;e	geleverd	in	de	bekercompe;;e,	net	geen	
kampioen	geworden.	Daarnaast	hee+	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		
el+al	gedegradeerd	naar	de	4de	klasse.	Gedurende	de	winterstop	hebben	we	afscheid	
genomen	van	onze	hoofdtrainer	van	het	1ste	El+al	en	hee+	Davy	Hendriks	de	taken	
waargenomen.	
Tijdens	de	winterstop	is	er	ook	een	extra	F-el+al	bijgekomen	met	spelers	vanuit	de	mini’s.	
We	zijn	erg	trots	dat	we	vanuit	de	mini’s	de	spelers	kunnen	doorschuiven	naar	een	F-
el+al,	waardoor	deze	jongens	ook	in	een	compe;;e	weds;jden	kunnen	gaan	spelen.	
Helaas	hebben	we	ook	een	2-tal	el+allen	uit	de	compe;;e	moeten	halen.	De	reden	was	
dat	tussen;jds	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	el+allen	
hebben	we	elders	in	andere	el+allen	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	nuSge	sessies,	veel	
waardevolle	informa;e,	waardoor	er	een	dra+-beleidsplan	is	uitgewerkt.	Het	komende	
seizen	gaan	we	dit	plan	verder	uitwerken.	
Bestuur	
Bestuurlijk	zijn	het	drukke	;jden	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	VoorziYer	
-René	Albers	Secretaris	
-Bob	Holthof	2de	Penningmeester	
-Dave	Ploum	Algemeen	bestuurslid.	
	
De	ziYende	bestuursleden,	Bert	Geurtz	Penningmeester	en	Jan	Willem	Vaartjes	
PR&Communica;e	gaan	komend	seizoen	hun	3de	bestuursjaar	in.	
	
	
	
	



kasstroom	overzicht

kasstroom	uit	operationele	activiteiten
Bedrijfsresultaat

aanpassingen	voor
afschrijvingen	op	immateriële
en	materiële	activa

Verandering	in	werkkapitaal
Debiteuren
overlopende	activa
kortlopende	schulden	(exclusief	banken)

kasstroom	uit	bedrijfsoperaties

Betaalde	interest
kasstroom	uit	operationele	activiteiten

kasstroom	uit	investeringsactiviteiten
investeringen	materiële	activa
deinvesteringen	financiële	vaste	activa
kasstroom	uit	investeringsactiviteiten
Mutatie	geldmiddelen

verloop	mutatie	geldmiddelen
stand	begin	boekjaar
mutaties	boekjaar

Stand	per	eind	boekjaar

	
	
	
	
Met	de	gemeente	hebben	diverse	gesprekken	plaatsgevonden	wat	nu	hee+	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	ziYen	alleen	nog	in	de	laatste	fase	rondom	de	huur	van	de	Kan;ne	en	verwachten	hier	
de	komende	periode	posi;ef	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	contribu;e	door	Club	Collect.	
Hierdoor	verloopt	de	inning	van	de	contribu;egelden	een	stuk	efficiënter,	mede	ook	
omdat	we	een	noodzakelijke	grote	inhaalslag	hebben	gemaakt	om	onze	
ledenadministra;e	goed	op	orde	te	krijgen.	
Als	bestuur	hoeven	we	nu	ook	minder	;jd	te	besteden	aan	de	inning	van	de	contribu;e.	
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	func;eboek	waarin	alle	benodigde	ac;eve	func;es	binnen	onze	
vereniging	worden	beschreven	(inclusief	de	benodigde	;jd)	duurt	wat	langer	dan	
verwacht.	Een	func;eboek	zal	een	prima	hulpmiddel	zijn	bij	het	werven	van	nieuwe	
vrijwilligers.	Mede	door	de	groei	hee+	onze	vereniging	meer	en	meer	behoe+e	aan	
vrijwilligers	in	de	komende	jaren.	Belangrijk	is	dat	deze	vrijwilligers	goed	begeleid	en	
behandeld	worden.	De	verwach;ng	is	dat	we	het	func;eboek	komend	seizoen	hebben	
afgerond	en	kunnen	delen.	
	
Zoals	bekend	vergadert	het	bestuur	in	principe	eenmaal	in	de	maand.	In	het	kader	van	
transparan;e	benadrukt	het	bestuur	dat	ieder	lid	ten	allen	;jde	vragen	of	andere	van	
belang	zijnde	zaken	kan	inbrengen.	Via	de	secretaris	kan	al;jd	een	aanvraag	voor	een	
gesprek	worden	ingediend.	
	
Evenementen	
Ook	dit	seizoen	zijn	er	weer	een	aantal	evenementen	georganiseerd	binnen	de	
vereniging:	
-Sinterklaas,	hee+	in	november	ons	complex	bezorgd,	was	een	geweldige	ochtend	voor	de	
mini’s	en	F-jes	
-Oliebollencup.	Vrijdag	18	december	hebben	diverse	jeugd-	en	senioren-el+allen	hun	
kwaliteiten	laten	zien.	Het	was	een	succesvolle	avond	en	hebben	laat	in	de	nacht	het	pad	
afgesloten.	
-Nieuwjaarsrecep;e.	Zaterdag	2	januari	was	de	nieuwjaarsrecep;e.	Gedurende	de	
middag	was	er	een	wedstrijd	van	het	1ste	el+al	tegen	oud	spelers.	De	opkomst	was	
prima,	een	gezellige	start	van	het	nieuwe	jaar.	
-Vrijwilligersbijeenkomst.	Als	afslui;ng	van	het	seizoen	hebben	we	een	
vrijwilligersbijeenkomst	georganiseerd	en	alle	vrijwilligers	die	ac;ef	zijn	binnen	onze	
vereniging	uitgenodigd.	Op	deze	wijze	hee+	het	bestuur	door	middel	vaneen	leuke/
gezellige	barbecue	onze	vrijwilligers	bedankt.	Tijdens	deze	middag	is	Sjaak	Versteeg	
gekozen	tot	vrijwilliger	seizoen	2015-2016.	
	



BATEN
contributie

Senioren
35+
junioren
pupillen
Mini's
Gelrepas

kledingfonds
totaal	leden
gelrepas	leden
(geen	kledingfonds)

Sponsorbijdragen

BCA
Snelders
overigen	(Total,	Vriendenloterij)

kleedkamer	compensatie	veldhuur

Vergoeding	op	basis	van	
kleedkamer	compensatie

	
	
	
	
	
BCA	
DE	BCA	hee+	ook	dit	seizoen	weer	de	benodigde	sponsorgelden	opgehaald	en	
geïnvesteerd	in	onze	vereniging.	Een	deel	hiervan	wordt	besteed	aan	het	1ste	el+al,	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	posi;eve	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	el+allen	
bekijken	hoe	we	meer	grip	krijgen	op	de	situa;e	rondom	de	velden	en	de	incidentjes	
;jdens	de	wedstrijden	te	voorkomen.	
	
Tot	slot	
Bedank	ik	namens	het	bestuur	iedereen	die	op	welke	wijze	dan	ook	zijn/haar	steentje	
hee+	bijgedragen	voor	de	;jd	die	hij	of	zij	vrijwillig	aan	onze	vereniging	beschikbaar	hee+	
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	
	
	
	
	



BalansBalans
ACTIVA 30-06-16 30-06-15

Vaste	activa

Immaterieel
-	Gebruiksrecht €	103.937 €	103.937

Materieel
-	Gebouwen €	15.778
-	Machines	en	installaties €	5.583
-	Inventaris €	101.118 €	21.265

€	122.479 €	21.265
Financieel €	0 €	88.000

Vlottende	activa

-	Debiteuren €	14.206 €	17.197
-	Overlopende	activa
-	Liquide	middelen €	38.441 €	10.219

€	52.647 €	27.416

Totaal	activa €	279.063 €	240.618

PASSIVA

Verenigingsvermogen
-	Eigen	vermogen €	144.847 €	161.072
-	Resultaat €	30.202 €	6.775

€	175.049 €	167.847

Voorzieningen €	33.000 €	10.000

Langlopende	schulden €	0 €	0

Kortlopende	schulden
-	Crediteuren €	36.537 €	4.833
-	Belastingen	en	premies €	3.708 €	0
-	Overlopende	passiva €	30.769 €	57.938

€	71.014 €	62.771

Totaal	passiva €	279.063 €	240.618



ResultatenrekeningResultatenrekening
2015/2016 2014/2015

Baten
Contributie €	93.998 €	100.600
Contributie	voor	kleding €	18.665 €	12.053
kleedkamer	compensatie	veldhuur €	18.213 €	20.164
Sponsor	inkomsten €	19.273 €	15.523
Brutomarge	kantine €	40.161 €	0
Overig €	12.227 €	0

Totaal	baten €	202.537 €	148.340

Lasten
Salaris/vrijwilligers	kosten €	43.132 €	28.865
huisvestingskosten €	31.002 €	5.297
Wedstrijdkosten	 €	29.994 €	29.405
Verkoop	en	Representatiekosten €	3.593 €	48
kantoorkosten €	4.022 €	1.899
Algemene	kosten -€	7.056 €	3.239
Afschrijvingen €	21.693 €	8.543
sportvelden €	44.841 €	56.614
Bestuur	en	commissies €	274 €	7.068
Financiele	baten	en	lasten €	840 €	587
Totaal	lasten €	172.335 €	141.565

resultaat €	30.202 €	6.775



kasstroom	overzicht 2015/2016 2014/2015

kasstroom	uit	operationele	activiteiten
Bedrijfsresultaat €	31.042 €	7.362

aanpassingen	voor
afschrijvingen	op	immateriële
en	materiële	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	activa -€	122.907 -€	20.624
deinvesteringen	financiële	vaste	activa €	88.000
kasstroom	uit	investeringsactiviteiten -€	34.907 -€	20.624
Mutatie	geldmiddelen €	28.222 -€	4.616

verloop	mutatie	geldmiddelen
stand	begin	boekjaar €	10.219 €	14.835
mutaties	boekjaar €	28.222 -€	4.616

Stand	per	eind	boekjaar €	38.441 €	10.219



BATEN 2015/2016 begroting 2015/2016 2014/2015
contributie €	93.998 €	100.600 €	112.653

aantallen aantallen
Senioren 169 €	33.800 181 €	36.200
35+ 31 €	2.015 0 €	0
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 0 €	0

579 €	93.998 586 €	100.600 €	112.653

kledingfonds 579 586
totaal	leden 44
gelrepas	leden 535 €	18.665 €	12.053 €	0
(geen	kledingfonds)

Sponsorbijdragen 2015/2016 begroting 2015/2016 2014/2015
€	19.510

BCA €	13.000 €	15.000
Snelders €	5.000 €	4.510
overigen	(Total,	Vriendenloterij) €	1.273 €	0 €	15.523

€	19.273 €	19.510 €	15.523

kleedkamer	compensatie	veldhuur 2015/2016 begroting 2015/2016 2014/2015

Vergoeding	op	basis	van	 €	18.213 €	51.113 €	20.164
kleedkamer	compensatie €	18.213 €	51.113 €	20.164

Er	zit	wat	verschil	in	de	weergave	omdat	in	de	begro;ng	niet	het	onderscheid	was	opgenomen	
tussen	contribu;e	en	bijdrage	kledingfonds.	
Het	verschil	hebben	we	zoveel	mogelijk	zichtbaar	gemaakt.		
In	de	begro;ng	is	het	kledingfonds	zichtbaar	gemaakt	in	de	realisa;e	cijfers	van	2014/2015	is	
het	bedrag	inclusief	het	kledingfonds	
	
	

Het	grote	verschil	met	de	begro;ng	zit	hem	in	de	onderhandelingen	met	de	gemeente.	Wij	
hadden	gehoopt	om	ook	van	voorgaande	jaren	nog	de	kleedkamer	compensa;e	terug	te	krijgen	
maar	dat	is	helaas	nog	niet	gelukt.	
De	Realisa;e	zit	meer	in	de	lijn	van	de	werkelijkheid	
	

De	doelstellingen	om	meer	sponsoring	te	krijgen	is	deels	gelukt	maar	er	is	in	de	contacten	met	de	
BCA	(bussines	club	Arnhemseboys)	wel	duidelijk	geworden	dat	de	sponsor	inkomsten	wel	onder	
druk	staan.	Het	bestuur	hee+	afgesproken	om	meer	strategisch	samen	te	werken	met	de	BCA.	
We	hebben	ook	een	samenwerking	opgezet	met	de	Vriendenloterij	en	die	levert	na	1	bel	avond	al		
zo'n	32	vrienden	op.	



Brutomarge	Kantine 2015/2016 begroting 2015/2016 2014/2015

Netto	Omzet	van	de	kantine €	96.873 €	0 €	0
Inkoopwaarde	van	de	omzet -€	56.712 €	0 €	0

Brutomarge	kantine €	40.161 €	0 €	0

overige	baten 2015/2016 begroting 2015/2016 2014/2015

diversen	 €	11.686 €	16.720 €	0
recettes €	541 €	0 €	0
Totaal	overige	baten €	12.227 €	16.720 €	0

LASTEN	
Salarissen	en	vrijwilligers	kosten 2015/2016 begroting 2015/2016 2014/2015

Salarissen €	11.074 €	9.000 €	0
Sociale	lasten €	2.005 €	0 €	0

Vrijwilligersvergoedingen €	28.655 €	25.050 €	27.305
studie-	en	opleidingskosten €	600 €	0 €	1.210
Diensten	door	derden €	0 €	0 €	350
reis	en	verblijfskosten €	679 €	0 €	0
overige	onkosten	 €	119 €	0 €	0
totaal	Salarissen	en	vrijwilligerskosten €	43.132 €	34.050 €	28.865

In	de	voorgaande	jaren	hadden	we	geen	inkomsten	van	de	kan;ne	dus	staan	er	bij	de	
begro;ng	en	realisa;e	van	het	vorige	seizoen	geen	bedragen.	
We	hebben	er	dit	jaar	voor	gekozen	om	de	alleen	de	brutomarge	van	de	kan;ne	weer	te	
geven	en	de	overige	kosten	mee	te	nemen	in	de	overige	(algemeen	gangbare	kosten)	Volgend	
jaar	willen	we	dat	meer	specificeren	
TENZIJ	DE	ALV	DIT	VOLDOENDE	WEERGAVE	VINDT	

Dit	seizoen	hebben	we	de	trainer	weer	in	loondienst	genomen	omdat	de	construc;e	met	
vrijwilligers	vergoedingen	niet	meer	mogen	van	de	belas;ngdienst.	
De	inschaSng	was	enigszins	te	laag.	
	
De	afwijking	met	de	begro;ng	van	de	vrijwilligersvergoeding	is	te	verklaren	doordat	de	
trainer	van	het	eerste	el+al	na	de	winterstop	is	vertrokken/weggezonden	en	dat	er	een	
doorbetalingsverplich;ng	was.	Maar	er	was	ook	meer	geld	nodig	om	dit	seizoen	af	te	
maken	en	dat	is	gebeurd	doormiddel	van	een	vrijwilligers	vergoeding.	

Betre+	huren	derden	Rosinga,	TNT	en	Dans	met	mij	en	aantal	kruisposten	van	stor;ngen	



huisvestingskosten 2015/2016 begroting 2015/2016 2014/2015

Huur €	16.568
Servicekosten €	13.333
Schoonmaakkosten €	3.858
kleine	verbouwingskosten €	881
onderhoud	gebouwen €	306
energielasten -€	4.522 €	4.550
Onderhoud	machines €	437 €	0
overige	huisvestingskosten €	141 €	747
Totaal	Huisvestingskosten €	31.002 €	0 €	5.297

Verkoopkosten 2015/2016 begroting 2015/2016 2014/2015

Reis	en	verblijfkosten €	1.050
incasso	kosten €	0 €	350 €	48
overige	verkoopkosten €	2.543
Totaal	Verkoop	kosten €	3.593 €	350 €	48

Wedstrijdkosten 2015/2016 begroting 2015/2016 2014/2015

kosten	KNVB €	18.708 €	18.500 €	21.008
kosten	evenementen €	859 €	14.250 €	4.165
kledingkosten €	858 €	0 €	758
voetbalmaterialen €	5.177 €	3.500 €	630
kosten	scheidsrechters €	514 €	800
overige	wedstrijdkosten €	3.878 €	6.500 €	2.844
Totaal	Wedstrijdkosten €	29.994 €	43.550 €	29.405

Hier	geldt	ook	doordat	we	de	exploita;e	van	de	kan;ne	op	ons	genomen	hebben	zijn	er	
wat	kosten	bijgekomen	die	we	voorheen	niet	hadden.	
	

Het	bedrag	voor	de	evenementen	is	beduidend	lager	dan	was	ingeschat	maar	dat	wil	niet	
zeggen	dat	er	geen	evenementen	zijn	geweest	m.b.t.	voetbal	ac;viteiten	maar	de	kosten	
waren	veel	lager.	

De	huisves;ngskosten	zij	substan;eel	omhoog	gegaan	omdat	we	sinds	oktober	2015	
verantwoordelijk	zijn	voor	de	exploita;e	van	de	kan;ne.	Een	aantal	kosten	zijn	dus	
volledig	nieuw	voor	onze	vereniging	en	waren	dus	ook	niet	meegenomen	in	de	
begro;ng.	
	
Het	bedrag	voor	energielasten	dat	is	opgenomen	omdat	dit	een	crediteuren	vordering	
was	aan	de	de	SAS	(s;ch;ng	Arnhem	Schuytgraaf)	en	die	is	vrijgevallen.	



Kantoorkosten 2015/2016 begroting 2015/2016 2014/2015

kantoor	benodigheden €	2.660 €	1.650 €	1.710
porti €	249 €	157
boekhouding €	533 €	32
drukwerk -€	122
telefoon	kosten €	702 €	600
Totaal	Kantoor	kosten €	4.022 €	2.250 €	1.899

Algemene	kosten 2015/2016 begroting 2015/2016 2014/2015

Advieskosten €	850 €	1.575
Accountantskosten €	1.586 €	2.200 €	1.549
Abonnementen	en	contributies €	1.385 €	350 €	115
betalingskorting	crediteuren -€	35
veerzekeringen €	3.386 €	530
kasverschillen -€	307 €	0
Afwikkeling	veldhuur	gemeente	Arnhem -€	13.931 €	0
overige	algemene	kosten €	10 €	1.500 €	0
Totaal	Algemene	Kosten -€	7.056 €	4.580 €	3.239

Sportvelden 2015/2016 begroting 2015/2016 2014/2015

Huur €	44.841 €	80.000 €	56.614
Totaal	sportvelden €	44.841 €	80.000 €	56.614

Bestuur	en	commissies 2015/2016 begroting 2015/2016 2014/2015

Bestuurskosten €	274 €	2.000 €	7.068
Totaal	Huisvestingskosten €	274 €	2.000 €	7.068

Het	posi;eve	bedrag	bij	drukwerk	is	omdat	er	een	crediteuren	bedrag	is	vrijgevallen	
	

Hier	zijn	ook	een	aantal	kosten	toegevoegd	doordat	het	kan;nebeheer	nu	voor	onze	
rekening	is.	
	
Het	posi;eve	bedrag	bij	de	afwikkeling	van	de	veldhuur	gemeente	Arnhem	is	de	
afwikkeling	van	het	dispuut	over	in	het	verleden	te	hoge	veldhuurbedrag.	Dit	is	het	
resultaat	van	de	onderhandelingen	waardoor	het	niet	helemaal	is	weggevallen.	
Wij	hadden	graag	gezien	dat	het	gehele	bedrag	zou	zijn	gecrediteerd	en	ook	nog	van	de	
voorgaande	jaren	de	veldhuur	compensa;e	was	uitbetaald.	



Financiele	baten	en	lasten 2015/2016 begroting 2015/2016 2014/2015

Rente	en	bankkosten €	840 -€	500 €	587
Totaal	Bestuur	en	commissies €	840 -€	500 €	587

afschrijvingen 2015/2016 begroting 2015/2016 2014/2015

afschrijvingen	kleding €	18.921 €	20.000 €	8.134
Afschrijvingen	Inventaris €	1.875 €	2.700 €	409
Overige	Afschrijvingen €	897
Totaal	afschrijvingen €	21.693 €	22.700 €	8.543

De	afschrijving	op	de	kleding	is	de	laatste	keer		dat	dit	op	deze	wijze	gaat.	Het	bestuur	
stelt	een	andere	werkwijze	voor	waar	de	Leden	over	mogen	beslissen.	



VOORSTEL	RESULTAAT	VERWERKING	
	

Het	bestuur	stelt	voor	om	het	resultaat	als	volgt	te	verwerken:	
	

van	het	resultaat	over	1	juli	2015	tot	en	met	30	juni	2016	ad	€	30.202	
wordt:	

€	8.000	wordt	toegevoegd	aan	het	experiment	bestemmingsreserve	
kan;nebeheer	en	€		22.202	toegevoegd	aan	de	overige	reserve.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Arnhem,	12	januari	2017	
	
	
Bestuur	
	
R.	Albers 	 	R.	Schonis 	 	A.J.B.	Geurtz	
Secretaris 	 	VoorziYer 	 	Penningmeester	




