
 

 

 
 

Toelichting van de penningmeester: eindstand Opbrengsten en Kosten versus Begroting 2017 

Q: Contributie incl. KNWU komt >500 euro hoger uit ? 
A: Deze komt hoger uit dan budget i.v.m. een licht hoger aantal leden dat KNWU basislid is. Dit bedrag wordt rechtstreeks afgestaan aan de KNWU. 

Q: Kledingverkoop en Kledinginkoop 
A: Verkoop en inkoop in lijn met begroting 2017; de finale uitverkoop tegen 30% korting heeft 2.400 euro opgebracht aan omzet. 

Q: Evenementen 
A: Het clubkampioenschap is ruim binnen budget gebleven en de Team Up Tour is vrijwel kostendekkend gebleven. 

Q: Marketing: de uitgaven zijn flink lager dan Begroting 2017? 
A: De verwachte verbeteringen aan de website zijn in 2017 niet meer uitgevoerd maar vallen in 2018. 

Q: Onvoorzien / Voorraad correctie is een hoog bedrag, hoe komt dat? 
A: Twee belangrijke posten hebben dit veroorzaakt: 

1. Afwaardering oude kleding a.g.v introductie nieuwe kleding = 2.613 euro 
2. Kledingfactuur 2014 (factuurdatum 29/12/2014) t.w.v. 4.167 euro is onbetaald gebleven t/m juli 2017; de gemaakte reservering hiervoor is in 2015 onterecht 

teruggedraaid. Na zorgvuldige reconstructie met oud-penningmeester is beoordeeld dat de factuur terecht is en betaald. 

Eindstand Begroting Eindstand
2016 2017 2017

Contributie (incl. KNWU) € 15.225 € 15.721 € 16.273
Kleding verkoop € 14.576 € 10.000 € 9.626
Rente € 52 € 50 € 21
Totaal Opbrengsten € 29.853 € 25.771 € 25.920

Evenementen € 6.553 € 5.100 € 1.958
Marketing € 2.751 € 2.936 € 1.437
Overige kosten € 4.714 € 4.903 € 4.927
Teams & lokale activiteiten € 951 € 500 € 435
Kleding inkoop / verzending € 10.693 € 7.555 € 8.979
War Child kleding & contributie € 4.218 € 3.760 € 3.693
Onvoorzien / Voorraadcorrectie € 459 € 0 € 6.704
Totaal Kosten € 30.339 € 24.753 € 28.132

Resultaat -486€                1.017€              -2.212€            



 

 

 

 

 

Toelichting van de penningmeester: Algemene reserve 

Het negatieve resultaat van 2.212 euro gaat ten laste van de algemene reserve die daarmee daalt naar 19.945 euro 

 

Eindstand
2017

Totaal Opbrengsten € 25.920
Totaal Kosten € 28.132

Opbrengsten minus Kosten -€ 2.212

Beginstand
2017

Reservering € 0

Algemene reserve -€ 2.212



 

 
 

Toelichting van de penningmeester: Balans van bezittingen en schulden 

Q: Kleding verkoop: waarom staat er nog 506 euro open? 
A: Dit betreft het laatste gedeelte van de uitverkoop oude kleding; inmiddels (per 1-feb) heeft iedereen betaald. 

Q: Waarom is het banksaldo zo hoog? 
A: In 2017 is er weer een mooi bedrag voor War Child opgehaald, namelijk 31.185 euro. Dit bedrag wordt in 2018 -na het innen van de contributie- 
overgemaakt waarmee ons banksaldo weer sterk zal dalen. 

 

  

Activa Activa Passiva Passiva
31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2016

Vlottende activa Eigen vermogen
Voorraden € 1.773 € 9.095 Algemene reserve € 18.945 € 21.158

Reservering website € 1.000 € 1.000
Vorderingen € 19.945 € 22.158
Kledingverkoop € 506 € 0
Overige vorderingen € 0 € 0
Buckaroo € 632 € 3.065

Overlopende activa
Vooruit betaalde bedragen € 0 € 4.350

Overlopende passiva
Liquide middelen Vooruitontvangen contributie € 0 € 0
Bank € 24.700 € 2.147 Crediteuren € 1.317 € 0
War Child rekening € 1.927 € 1.864 Overige schulden € 0 € 561
Spaarrekening € 22.909 € 17.889 Afdracht War Child € 31.185 € 15.690

Totaal activa € 52.448 € 38.408 Totaal passiva € 52.448 € 38.408



 

 

 
 

Toelichting van de penningmeester: Donaties War Child 

Q: Donaties 2017: weer een mooi resultaat, hoe komt dat? 
A: De donaties komen mede dankzij de zeer succesvolle Team Up Tour weer op een hoog niveau uit. We zijn er in geslaagd om het netwerk van 
donateurs te verbreden waardoor we ook meer buiten onze vereniging fondsen werven. 

Ook de individuele acties van onze leden Justus Becker (De ijle lucht in) en Albert Kraaij (Albert 50 jaar) verdienen een eervolle vermelding. Tevens 
zorgt de inzet van onze Haagse Gaulisten naast sportieve prestaties, ook voor mooie opbrengsten voor War Child (Clinics wielrennen en Gaul Ladies 
Den Haag). 

Gaul! Initiatieven War Child donaties de afgelopen jaren
Team Up Tour € 21.365 2017 € 31.185
Clinics wielrennen € 1.127 2016 € 16.022
De ijle lucht in: voor meer kindergeluk € 1.008 2015* € 23.707
Albert 50 jaar € 813 2014 € 48.058
Gaul Ladies Den Haag € 650 2013 € 34.440
Alle overige acties € 2.531 2012 € 27.263
Afdracht contributie €10 / lid € 2.730 2011 € 30.390
Opbrengst kledingverkopen 10% € 963 2010 € 25.590
Subtotaal € 31.185 2009 € 24.605

2008 € 12.500
Donaties direct aan War Child € 0 2007 € 14.000
Totaal donaties War Child 2017 € 31.185 Totaal € 256.575

* gecorrigeerd bedrag



 

 
 
Toelichting van de penningmeester: Begroting 2018 

Q: Contributie en KNWU 
A: Het voorstel is om de contributie te verhogen tot 52,50 euro; de extra opbrengsten worden aangevuld tot 1.000 euro en ingezet voor het 
Wielersportfonds. Dit fonds is bedoeld voor de (financiële) stimulering van de wedstrijdvereniging, leden kunnen hiervoor voorstellen indienen. 

Q: Kledingverkoop en inkoop sterk gestegen t.o.v. 2017? 
A: In het licht van de nieuwe kleding 2018 is de verwachte opbrengst uit kledingverkoop omhoog bijgesteld naar 15.000 euro. Dit is in lijn met de 
gerealiseerde verkopen in de jaren 2014 en 2015. 

Q: Toename begroting van Evenementen en Teams & lokale activiteiten? 
A: Het symposium staat dit jaar voor het eerst op het programma, tevens extra opgenomen voor Wielersportfonds, NCK, A-team en Dames-team. 

Q: Marketingkosten fors hoger? 
A: Voor de verdere ontwikkeling van de website als digitaal clubhuis van onze vereniging is een maximaal bedrag van 6.000 euro opgenomen, waarvan 
1.000 euro als reservering reeds beschikbaar is (zie balans). Er ligt een uitgebracht offerte met alle mogelijk uit te voeren verbeteringen; hiervan zal 
het bestuur de afweging maken welke verbetering voor welk bedrag een meerwaarde heeft en alleen die verbeteringen laten uitvoeren. 

Eindstand Begroting 2018
2017 2018 vs 2017

Contributie (incl. KNWU) € 16.273 € 16.391 *,** 118
Kleding verkoop € 9.626 € 15.000 5.374
Rente € 21 € 20 -1
Totaal Opbrengsten € 25.920 € 31.411 5.491

Evenementen € 1.958 € 3.350 1.392
Marketing € 1.437 € 7.936 6.499
Overige kosten € 4.927 € 5.041 114
Teams & lokale activiteiten € 435 € 2.500 2.065
Kleding inkoop / verzending € 8.979 € 11.958 2.979
War Child € 3.693 € 4.367 674
Onvoorzien € 6.704 € 0 -6.704
Totaal Kosten € 28.132 € 35.151 7.019

Opbrengsten minus Kosten -€ 2.212 -€ 3.740 * bij 273 leden
Eindstand eigen vermogen € 19.945 € 16.205 ** bij 179 leden


