
 

 
 
 

Toelichting van de penningmeester: eindstand Opbrengsten en Kosten versus Begroting 2021 

Q: De inkomsten uit contributie 2021 komen lager uit verwacht?  

A: Het aantal leden is momenteel lager dan het aantal waar de begroting op was gebaseerd (275 begroot, momenteel ~250). Ook zijn er leden die wilden opzeggen die 

hun contributiebedrag integraal als donatie Warchild hebben bestemd. Tenslotte is afdracht voor KNWU lidmaatschap 4 euro per lid lager (11 euro begroot, 7 euro in 

2021.  

 

Q: Lagere uitgaven op de posten Teams & lokale Acitiviteiten en Evenementen 

A: Samen Wielrennen in 2021 is wederom door alle Corona maatregelen niet mogelijk geweest, derhalve nauwelijks uitgaven op deze post. Seizoensopening 2021 is 

komen te vervallen, de ALV is schriftelijk afgehandeld. In plaats daarvan heeft een herinneringsrit plaatsgevonden voor Richard Bastiaans. De Seizoensafsluiting is 

geannuleerd door beperkt aantal aanmeldingen. 

 

Q: Marketing: de uitgaven zijn flink lager dan Begroting 2021? 

A: De werkzaamheden aan de doorontwikkeling van nieuwe website hebben geleid tot een concept ontwerp maar niet tot verdere uitgaven. 

 

Q: Kleding verkoop en inkoop/verzending: 

A: De verkoop van kleding is afgenomen t.o.v. voorgaande jaren. De kosten voor kleding inkoop/verzending vallen hoger uit: 1) de kledingtelling voor jaarcijfers 2020 

was niet correct (teveel voorraad meegenomen in stand per eind 2020 doordat telling pas in April 2021 kon plaatsvinden), dit betekent een verschuiving in resultaat 

tussen de twee boekjaren van +/- 4.000 euro en 2) voorstel om incourante Gaul hoodies af te waarderen tot 0 (923 euro impact) 

Eindstand Begroting Eindstand

2020 2021 2021

Contributie (incl. KNWU) € 16.014 € 16.088 € 13.610

Kleding verkoop € 11.758 € 12.000 € 6.416

Rente € 0 € 0 € 0

Totaal Opbrengsten € 27.773 € 28.088 € 20.026

Evenementen € 1.350 € 2.200 € 342

Marketing € 1.558 € 6.936 € 1.437

Overige kosten € 4.555 € 4.595 € 4.109

Teams & lokale activiteiten € 15 € 4.300 € 181

Kleding inkoop / verzending € 6.670 € 9.115 € 10.187

War Child kleding & contributie € 7.801 € 6.700 € 5.642

Onvoorzien / Voorraadcorrectie € 0 € 0 € 0

Totaal Kosten € 21.949 € 33.846 € 21.898

Resultaat 5.823€              -5.759€            -1.872€            



 

 

 

 

 

Toelichting van de penningmeester: Algemene reserve 

Het negatieve resultaat van 1.872 euro gaat ten laste van de algemene reserve. 

  

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Eindstand

2021

Totaal Opbrengsten € 20.026

Totaal Kosten € 21.898

Opbrengsten minus Kosten -€ 1.872

Beginstand

2022

Reservering € 0

Algemene reserve -€ 1.872



 
 

Toelichting van de penningmeester: Balans van bezittingen en schulden 

Q: Wat zijn de vooruit betaalde bedragen? 

A: Dit betreft de aanbetaling voor de accommodatie van het Trainingsweekend 2021 welke niet kon doorgaan; deze aanbetaling zal gebruikt worden 

voor het Trainingsweekend in april 2022. 

Q: Wat zijn de vorderingen op Buckaroo? 

A: De incasso van de contributie 2021 heeft in december 2021 plaatsgevonden, de uitbetaling naar Gaul bankrekening in januari 2022. 

Q: Waarom staat de balanspost Afdracht War Child hoger dan 2020? 

A: Het bedrag voor Warchild voor acties via Gaul actiepagina’s en afdracht kleding/contributie bijeengebracht in 2020, is overgemaakt in januari 2022. 

Derhalve staat dit bedrag nog op de balans van 2021. 

  

Activa Activa Passiva Passiva

31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020

Vlottende activa Eigen vermogen

Voorraden € 8.513 € 12.526 Algemene reserve € 32.948 € 34.821

Reservering website € 0 € 0

Vorderingen € 32.948 € 34.821

Kledingverkoop € 0 € 0

Overige vorderingen € 336 € 1.227

Buckaroo € 3.390 € 598

Overlopende activa

Vooruit betaalde bedragen € 2.230 € 2.230

Overlopende passiva

Liquide middelen Vooruitontvangen bedragen € 0 € 3.390

Bank € 27.587 € 21.382 Crediteuren € 4.713 € 2.431

War Child rekening € 3.060 € 2.956 Overige schulden € 0 € 0

Spaarrekening € 15.915 € 15.915 Afdracht War Child € 23.371 € 16.193

Totaal activa € 61.032 € 56.835 Totaal passiva € 61.032 € 56.835



 

 
 

Toelichting van de penningmeester: Donaties War Child 

De War Child donaties zijn wederom op een respectabel bedrag van 20.266 euro uitgekomen, met verscheidene collectieve en individuele acties zoals 

de DIY Challenges door het hele land, de Haagse fietsvrouwen herfsttraining en individuele acties. 

Om de ingezamelde bedragen direct bij de WarChild organisatie te krijgen, is het gebruik van actiepagina’s op de website van WarChild zelf 

gestimuleerd. Hiervoor is ook een special Gaul 2022 projectpagina geopend op het actieplatform van WarChild, waar de verschillende acties aan 

opgehangen kunnen worden. Voorstel is om de actiepagina’s op de Gaul website uit te faseren. 

Bepaling van de afdracht voor Spaak-Gaul kledingverkopen is momenteel nog gaande. 

 

Gaul! Initiatieven War Child donaties de afgelopen jaren

via actiepagina WarChild rechtstreeks 2021 € 20.266

DIY Challenges (Jorrit & Paul, Hans, Floris & Paul, Geert & Fopke) € 9.124 2020 € 19.001

Haagse Fietsvrouwen Herfsttraining 2021 € 1.205 2019 € 19.033

Alle gemeentes van Nederland: Justus Becker € 400 2018 € 12.568

Fietsvrouwen op wereldreis € 305 2017 € 31.185

Alle overige acties € 2.054 2016 € 16.022

€ 13.088 2015 € 23.707

2014 € 48.058

Afdracht contributie € 20,00 / lid € 5.000 2013 € 34.440

Opbrengst Gaul kledingverkopen 10% € 642 2012 € 27.263

Opbrengst Spaak- Gaul kledingverkopen 10% ntb 2011 € 30.390

Subtotaal € 5.642 2010 € 25.590

2009 € 24.605

via actiepagina Gaul.nl 2008 € 12.500

Diverse acties € 1.537 2007 € 14.000

Totaal € 358.628

Totaal donaties War Child 2021 € 20.266



 
 

Toelichting van de penningmeester: Begroting 2022 

Q: Contributie en KNWU 

A: Het voorstel is om de contributie onveranderd te laten op 52,50 euro. De afdracht aan de KNWU is 12,00 per lid. 

Q: War Child 

A: De afdracht aan War Child voor 2022 is voorgesteld op 20,00 per lid. Dit kan nog aangepast worden n.a.v. het advies van kascommissie om de 

afdracht aan WarChild per lid bij iedere volgende ALV vast te stellen op een dusdanige manier om te voorkomen dat onnodig middelen aan de 

algemene reserve worden toegevoegd. 

Q: Kosten van kleding hoger dan de opbrengsten wat leidt tot negatief resultaat van -911 euro 

A: Door benodigde switch naar nieuwe kledingleverancier en verzending dient er afbouw plaats te vinden van de huidige voorraad door bijvoorbeeld  

uitverkoop/korting acties waardoor bruto marge (voor verzending/handling) naar 0 zakt. 

Q: Marketingkosten? 

A: We willen nog steeds voor Gaul een geheel nieuwe website gaan realiseren. 

Eindstand Begroting 2021

2021 2022 vs 2020

Contributie (incl. KNWU) € 13.610 € 16.238 *,** 2.628

Kleding verkoop € 6.416 € 9.000 2.584

Rente € 0 € 0 0

Totaal Opbrengsten € 20.026 € 25.238 5.212

Evenementen € 342 € 2.200 1.858

Marketing € 1.437 € 7.008 5.571

Overige kosten € 4.109 € 4.895 786

Teams & lokale activiteiten € 181 € 4.300 4.119

Kleding inkoop / verzending € 10.187 € 9.911 -276

War Child*** € 5.642 € 6.400 758

Onvoorzien € 0 € 0 0

Totaal Kosten € 21.898 € 34.714 12.816

*** afdracht WarChild ivm 'coronajaar 2021' verhoogd naar 20,00 per lid in 2021

Opbrengsten minus Kosten -€ 1.872 -€ 9.477 * bij 260 leden

Eindstand eigen vermogen € 32.948 € 23.471 ** bij 150 leden


