
 

 

 
 

Toelichting van de penningmeester: eindstand Opbrengsten en Kosten versus Begroting 2018 

Q: Kledingverkoop en Kledinginkoop 

A: De introductie van de nieuwe kleding in 2018 heeft het gewenste effect gehad en de omzet ligt weer op het niveau van voorgaande jaren. 

Q: Evenementen 

A: Clubkampioenschap, Team Up Tour en ALV zijn conform begroting geweest; het symposium heeft geen doorgang gevonden. 

Q: Marketing: de uitgaven zijn flink lager dan Begroting 2018? 

A: De begrote verbeteringen aan de website zijn in 2018 ten dele doorgevoerd (1.210 euro), de grote aanpassingen zullen in 2019 en 2020 

plaatsvinden. 

Q: Er zijn geen uitgaven op onvoorzien geweest? 

A: Klopt, er zijn geen onvoorziene uitgaven geweest  

 

 

Eindstand Begroting Eindstand

2017 2018 2018

Contributie (incl. KNWU) € 16.273 € 16.391 € 16.370

Kleding verkoop € 9.626 € 15.000 € 14.569

Rente € 21 € 20 € 6

Totaal Opbrengsten € 25.920 € 31.411 € 30.945

Evenementen € 1.958 € 3.350 € 1.620

Marketing € 1.437 € 7.936 € 2.964

Overige kosten € 4.927 € 5.041 € 4.804

Teams & lokale activiteiten € 435 € 2.500 € 232

Kleding inkoop / verzending € 8.979 € 11.958 € 12.624

War Child kleding & contributie € 3.693 € 4.367 € 4.207

Onvoorzien / Voorraadcorrectie € 6.704 € 1.000 € 0

Totaal Kosten € 28.132 € 36.151 € 26.452

Resultaat -2.212€            -4.740€            4.493€              



 

 

 

Toelichting van de penningmeester: Algemene reserve 

Het positieve resultaat van 4.493 euro gaat ten gunste van de algemene reserve; dit geldt tevens voor de reservering van 1.000 euro in lijn met 

gepleegde aanpassingen in 2018 aan de website. 

Eindstand

2018

Totaal Opbrengsten € 30.945

Totaal Kosten € 26.452

Opbrengsten minus Kosten € 4.493

Beginstand

2019

Reservering € 1.000

Reservering website € 1.000

Algemene reserve € 5.493



 

 
 

Toelichting van de penningmeester: Balans van bezittingen en schulden 

Q: De voorraden zijn flink gestegen t.o.v. 2017? 

A: Klopt, alle kleding met het oude ontwerp was per eind 2017 afgewaardeerd en momenteel is de kleding met het nieuwe ontwerp weer voldoende op 

voorraad. 

Q: Waarom is het banksaldo lager dan 2017? 

A: Er is in vergelijking met 2017 minder ingezameld voor WarChild en daardoor is het huidige saldo op de bank lager. 

Q: Wat zijn de vooruitontvangen bedragen? 

A: Dit betreffen de aanbetalingen door leden voor het trainingsweekend 2019 en vooruitbetaalde kleding die in januari is uitgeleverd. 

  

Activa Activa Passiva Passiva

31-12-2018 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2017

Vlottende activa Eigen vermogen

Voorraden € 8.738 € 1.773 Algemene reserve € 24.438 € 18.945

Reservering website € 0 € 1.000

Vorderingen € 24.438 € 19.945

Kledingverkoop € 282 € 506

Overige vorderingen € 0 € 0

Buckaroo € 384 € 632

Overlopende activa

Vooruit betaalde bedragen € 636 € 0

Overlopende passiva

Liquide middelen Vooruitontvangen bedragen € 2.290 € 0

Bank € 5.769 € 24.700 Crediteuren € 1.416 € 1.317

War Child rekening € 1.988 € 1.927 Overige schulden € 0 € 0

Spaarrekening € 22.915 € 22.909 Afdracht War Child € 12.568 € 31.185

Totaal activa € 40.712 € 52.448 Totaal passiva € 40.712 € 52.448



 

 

 
 

Toelichting van de penningmeester: Donaties War Child 

De donaties zijn op een lager maar desondanks respectabel bedrag van 12.568 euro uitgekomen. Het grote succes van de TeamUp Tour in 2017 bleek 

moeilijk te evenaren. 

Gaul! Initiatieven War Child donaties de afgelopen jaren

Team Up Tour € 4.277 2018 € 12.568

Clinics wielrennen € 1.053 2017 € 31.185

Ik klim voor TeamUp de Marmotte € 523 2016 € 16.022

Memorial Evert van Ravensberg € 465 2015* € 23.707

Alle overige acties € 2.043 2014 € 48.058

Afdracht contributie €10 / lid € 2.750 2013 € 34.440

Opbrengst kledingverkopen 10% € 1.457 2012 € 27.263

Subtotaal € 12.568 2011 € 30.390

2010 € 25.590

Donaties direct aan War Child € 0 2009 € 24.605

Totaal donaties War Child 2018 € 12.568 2008 € 12.500

2007 € 14.000

Totaal € 300.327

* gecorrigeerd bedrag



 

 
 

Toelichting van de penningmeester: Begroting 2019 

Q: Contributie en KNWU 

A: Het voorstel is om de contributie onveranderd te laten op 52,50 euro. 

Q: Voor kledingverkoop en inkoop een lichte daling t.o.v. 2018? 

A: We verwachten dat het effect van de nieuwe kleding op de verkopen iets zal afnemen en daardoor lager uit zullen komen. 

Q: Toename begroting van Evenementen en Teams & lokale activiteiten? 

A: Vanuit wielersportfonds is er 3.000 euro beschikbaar voor inhuren trainers en afhuren parcours; Cycloteam en TeamUp ieder omhoog met 500 euro 

voor stimulering acties voor WarChild (zamel 250 euro in en je krijgt 25 euro vergoed van je deelnamekosten). 

Samen wielrennen voor Warchild is wat ons bindt. Wij willen dat trainingen veilig zijn en dat je als lid van Gaul een betere wielrenner wordt. Daarom 

maken wij het mogelijk om op een wielerparcours te trainen en/ of onder begeleiding van een trainer.  

Een cyclo, trainingsweekend, mooie tocht door de bergen of deelname aan TeamUP zijn evenementen die het startpunt kunnen zijn voor jouw 

fondsenwerving voor Warchild. Hoe meer leden profiteren van de 25 euro tegoed op hun inschrijving voor een cyclo, huur van de accommodatie of 

inschrijfgeld voor de TeamUP Tour, hoe meer we als vereniging ophalen voor Warchild. De risico’s zijn beperkt doordat we achteraf betalen wanneer het 

donatiedoel is gehaald en het bonnetje is aangeleverd.  

Eindstand Begroting 2019

2018 2019 vs 2018

Contributie (incl. KNWU) € 16.370 € 16.163 *,** -208

Kleding verkoop € 14.569 € 12.000 -2.569

Rente € 6 € 20 14

Totaal Opbrengsten € 30.945 € 28.183 -2.763

Evenementen € 1.620 € 2.850 1.230

Marketing € 2.964 € 6.936 3.972

Overige kosten € 4.804 € 4.720 -84

Teams & lokale activiteiten € 232 € 4.750 4.518

Kleding inkoop / verzending € 12.624 € 8.954 -3.670

War Child € 4.207 € 3.950 -257

Onvoorzien € 0 € 0 0

Totaal Kosten € 26.452 € 32.160 5.708

Opbrengsten minus Kosten € 4.493 -€ 3.978 * bij 275 leden

Eindstand eigen vermogen € 24.438 € 20.461 ** bij 150 leden



 

Q: Marketingkosten fors hoger? 

A: We stellen vast dat het ons clubhuis, de website, niet meer voldoet aan de eisen die aan een clubhuis gesteld worden. Het fundament is onnodig 

complex en we zijn verbonden aan een leverancier die onvoldoende waarde toevoegt. Daarnaast is een hernieuwd clubhuis essentieel om onszelf als 

netwerkvereniging te profileren. Voor leden, maar ook voor sympathisanten en passanten.  

Om het clubhuis te vernieuwen is een investering nodig, begroot op 10.000 EUR. Deze is uit te spreiden over een langere periode. Rendement uit deze 

investering komt uit een vereenvoudiging en verbetering van de achterkant van de site en een doelmatiger en aantrekkelijker voorkant. Daarbij zullen 

we met die laatste beginnen. 


