
 

 

 
 

Algemene ledenvergadering SKC Merwede/Multiplaat 
Maandag 29 oktober 2018, aanvang 20.00 – kantine Thorbeckelaan 

 
 
Agenda 
 
1. Opening 
2. Mededelingen  
3. Ingekomen stukken 
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 30 oktober 2017 (bijl. pag. 2) 
5. Terugblik en vooruitblik bestuur* 
 - Bestuurlijke bijdrage voorzitter (bijl. pag. 6) 
 - verslag penningmeester en toelichting (bijl. pag. 8) 
 Het financieel overzicht is apart bijgesloten 
6. Verslag en benoeming kascontrolecommissie 
7. Uitreiking prestatieprijs 
8. Bestuursverkiezing 

Volgens het rooster treedt Renata van Gangelen af als secretaris. Zij stelt zich 
herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Renata van Gangelen te benoemen als 
secretaris, Kees Cleton te benoemen als bestuurslid Facilitaire Zaken en Gerard 
Kraaijeveld als bestuurslid Vrijwilligers en Activiteiten.   
Eventuele tegenkandidaten kunnen voorgedragen worden**. 

9. Eventueel toegevoegde agendapunten 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 
 
 
 
 
 
 
*Het beleidsplan is toegevoegd 
**Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te 
worden, te ondertekenen door tenminste drie stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een 
ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de 
functie die hij in het bestuur ambieert. (Huishoudelijk Reglement, artikel 11, lid 3) 
  



 

 

Notulen 
Algemene Ledenvergadering 

SKC Merwede/Multiplaat 
d.d. 30 oktober 2017 

 
 
Aanwezig volgens de presentielijst:  
Dennis van Campen, Vincent Bakker, Andrea Landa, Linda de Bruin, Gerard Kraaijeveld, Kim 
Lugthart, Eric Netten, Marjan Groenewegen, Jakomina Landa, Cees Korporaal, Johann Dekker, 
Arie Huisman, Martijn van Rijsbergen, Annelies Korporaal, Iris Bakker, Saskia Versteeg, Ad de 
Waard, Otto Jan Leeverink, Ger de Widt, Hans Schefferlie, Jolanda van Son, Petra Kloosterman, 
Eric van Son, Andre Kroon, Martin Lemmen, Brian van Son, Jeffrey van Son, Elco Klomp, Rosa Faro, 
Anne Marie Mosterd, Ramon van Meeteren, Debby Verloop, Kees Cleton, Gerard van Eijl, Arende 
van der Waal, Cindy Schaddelee, Leo Kwakernaat, Olaf Wienk, Bernadette Struijk, Peter Boer, 
Femmie van der Valle, Alex Middelkoop, Jacqueline Nagtegaal, Adri Lugthart, Rick Landa, Ronald 
Roskam, Marcella Roskam, Paula van Eijl, Linda Kwakernaat, Simone de Graaf, Renata van 
Gangelen. 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Daan Struijk, Rens den Besten, Arthur de Raad, Peter Koppen, Xander Vlot, Jolanda de Wit, Dick 
van Gangelen, Cocky van Gangelen, Steven Landa, Willemiek Remans, Steven Bakker, Johan 
Lemmen, Mariette van der Sman, Jessica Brand, Roy Verloop, Annemieke van Eijl, Mark van Eijl, 
Dennis van Eijl, Theo Struijk, Koen van Maanen en Yvette van Leeuwen. 
 
 
1. OPENING 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet een ieder van harte welkom.  
  
2. MEDEDELINGEN 

Er is een businessclub voor sponsoren opgericht. Een nieuwe mijlpaal voor de vereniging. 
In 2018 bestaat SKC Merwede/Multiplaat 80 jaar. We zijn op zoek naar vrijwilligers die 
willen kijken hoe we hier aandacht aan besteden, wat we kunnen we organiseren. 
Commissie sportaccommodatie Thorbeckelaan wordt een toegevoegd agendapunt. 

  
3. INGEKOMEN STUKKEN 

De voorzitter meldt welke leden met kennisgeving afwezig zijn.  
Het verslag betreft de kascontrolecommissie (zie agendapunt 6.)  
 

4. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 24-10-2016 
 De notulen worden vastgesteld. 
  



 

 

5. BESPREKING VERSLAGEN  
 Verslag voorzitter 
 Er zijn geen op- of aanmerkingen. 
   
 Wedstrijdsecretaris senioren 
 Er zijn geen op- of aanmerkingen. 
 
 Jeugdafdeling 
 Er zijn geen op- of aanmerkingen. 
 
 Penningmeester, Financieel overzicht, toelichting en begroting 
 Er zijn geen op- of aanmerkingen.  
 
6. VERSLAG EN BENOEMING KASCONTROLECOMMISSIE   

Verslag van de kascontrolecommissie. 
De kascontrolecommissie verklaart geen bijzonderheden geconstateerd te hebben tijdens 
de controle over de stukken voor het verslagjaar 2016-2017 gehouden op 18 oktober 2017 
te Sliedrecht.  
De kascontrolecommissie verzoekt de leden de penningmeester vrij te stellen van zijn taak 
over het verenigingsjaar 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017. 

 
In verband met het feit dat Bert Mostert aftreedt, dient hij vervangen te worden. Ramon 
van Meeteren is bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Bert wordt door de voorzitter 
bedankt voor zijn inzet. 

 
 De leden verlenen decharge aan het bestuur. 
  
7. UITREIKING PRESTATIEPRIJS:  

De voorzitter geeft aan dat dit de laatste keer dat hij deze prijs mag uitreiken. Ze Is al jaren 
lid van deze vereniging en zet zich ook al jaren in voor de vereniging. Rommelmarkt, 
sponsorcommissie, fotograaf zijn een aantal taken die ze vrijwillig uitvoert. De prestatieprijs 
gaat naar Bernadette Struijk. 
 

8. EVENTUEEL TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN 
 Commissie sportaccommodatie Thorbeckelaan.  

Ad de Waard geeft een korte toelichting op de ontwikkelingen. De laatste update was van 
15 mei op de ledenbijeenkomst. De commissie heeft een gesprek gehad, op 1 juni, met de 
wethouder Len van Rekom en Synergos om te praten over rapport sportaccommodaties 
van Drijver en partners. De commissie heeft zelf een externe ingeschakeld, Arjan Gotthelp. 
Hij heeft ruimte ervaring in het begeleiden van nieuw te bouwen sportaccommodaties.  
Op 28 september was er een gesprek met Synergos, vertegenwoordiger Drijver en partners 
en vertegenwoordigers van de gemeente. Helaas geen wethouder. Er is gesproken over het 
plan van Merwede/Multiplaat met de daarbij horende financiële onderbouwing en wat de 



 

 

gemeente daarin zou kunnen betekenen. Het hele plan ligt nu bij de gemeente te 
beoordeling. 
Naast een sporthal speelt ook de vervanging van het veld. Het veld is In 2000 aangelegd. 
Sporthal en veld hebben duidelijke raakvlakken. Gemeente weet dat het urgent is. 
Merwede/Multiplaat heeft een analyse laten maken door de KNKV, zij hebben bepaald 
hoeveel velden wij nodig hebben. Daan Struijk heeft dat ook gedaan. De afmetingen van 
Daan Struijk passen op het huidige veld, de afmetingen van de KNKV vallen daarbuiten. De 
ondergrond voldoet ook niet meer aan de eisen. De gemeente heeft slechts geld 
gereserveerd voor het vervangen van de mat en niet de ondergrond. Op 31 oktober gaan 
ze in gesprek met de gemeente.  
Jacomina vraagt of de gemeente weet dat de Grienden ook gebruik van maakt van het veld. 
Ad neemt dit mee 

 
9. BELEIDSPLAN 

Simone geeft een update. Ze begint met een korte Kahoot quiz. De eerste taak van het 
bestuur was om de bovenste laag (het bestuur) in te vullen. De voorzitter, secretaris en 
penningmeester waren al in ingevuld.  
Marcella Roskam wordt het bestuurslid voor korfbalzaken. Hier is nu senioren en junioren 
samengevoegd. Bij de opbouw van de jeugd verandert niet veel. De opbouw binnen de 
senioren gaat wel veranderen. De opbouw wordt hetzelfde als de jeugd.  
Het bestuurslid facilitair wordt Kees Cleton. Hij wordt in een aparte ledenvergadering 
benoemd. 
Vrijwilligers en activiteiten. Dit is een hele nieuwe rol en hier is het bestuurslid nog niet 
ingevuld. 
Simone de Graaf wordt bestuurslid Marketing en Communicatie en Sponsoring. 
Uit het overzicht blijkt dat er functies vervuld maar ook nog diverse functies niet vervuld 
zijn. 
Iris Bakker vraagt of de functies beschreven zijn? Simone antwoordt dat dit niet het geval 
is. Taakomschrijvingen moeten er nu zo snel mogelijk komen. Petra Kloosterman vult aan 
of er aangegeven kan worden of het een taak is voor het hele seizoen of een deel van het 
seizoen 
Kim Lugthart vraagt bij wie je je kan melden als je interesse hebt in een functie. Simone de 
Graaf antwoordt zo veel mogelijk bij de contactpersoon, anders bij het bestuur 
Ad de waard vraagt of er een streefdatum is wanneer alles compleet is. De voorzitter 
antwoordt dat het streven dat volgend jaar alles is ingericht is. Petra Kloosterman geeft dat 
het beleidsplan dan pas ingaat. Simone de Graaf antwoordt dat het beleidsplan nu al van 
kracht is. 
Eric Netten vraagt of het beleidsplan op de site staat. Simone de Graaf antwoordt dat dit 
niet het geval is. Er wordt gekeken hoe we dit gaan delen. 

 
10. BESTUURSVERKIEZING 

Linda Kwakernaat treedt af als bestuurslid en stelt zich niet herkiesbaar. De voorzitter geeft 
dat Linda een korte maar krachtige carrière van 3 jaar bij het bestuur heeft gehad. Hij 



 

 

bedankt haar voor de tijd energie die ze in de verenging heeft gestoken. Linda Kwakernaat 
geeft aan dat best wel trots is dat ze iets heeft kunnen betekenen voor de vereniging. 
Rick Landa treedt af als voorzitter en stel zich niet herkiesbaar. Ronald bedankt Rick voor 
zijn inzet in de afgelopen 8 jaar als voorzitter. Rick Landa geeft aan dat hij trots is dat hij bij 
deze vereniging voorzitter heeft mogen zijn. Hij heeft nog een kado voor de vereniging. Hij 
had de vrijwilligerspenning aangevraagd voor de hele vereniging. Helaas wordt de 
vrijwilligerspenning alleen toegekend aan personen. Hij Heeft nu een bordje gemaakt met 
de zin “met elkaar voor elkaar”. 
De beoogde voorzitter Adri Lugthart houdt een korte speech over zijn plannen als 
voorzitter.  
Adri Lugthart wordt unaniem gekozen tot voorzitter. Bij de overhandiging van de 
voorzittershamer krijgt de nieuwe voorzitter het bord overhandigd met de tekst “met 
elkaar voor elkaar” van Rick Landa. 

 
11. RONDVRAAG 

Vincent Bakker vraagt of de ledenvergadering een week eerder gehouden kan worden. Nu 
zijn de zaaltrainingen gestart en zijn leden verhinderd. De voorzitter geeft aan dat eerder 
heel lastig is i.v.m. alle voorbereidende werkzaamheden. Het bestuur neemt dit mee bij het 
plannen van de volgende ledenvergadering.  
Eric van Son geeft aan dat 4 gezinsleden een uitnodiging hebben gehad en 1 niet. Marcella 
Roskam kijkt het emailadres na. Ad de Waard voegt eraan toe dat er misschien leden zijn 
die geen emailadres hebben. De voorzitter geeft aan dat we de verzending onder de loep 
nemen. 
Jeffrey van Son vraagt wie de berichten op Social Media plaatst. Dennis van Campen geeft 
aan dat hij dat doet. 
Alex Middelkoop, speler van het G-team voelt zich een beetje in de steek gelaten. De 
voorzitter geeft aan dat achter de schermen hieraan gewerkt wordt. Debby Verloop vult 
aan dat zij training geeft. Door de indeling van de zaal met eigen trainingen is dat nu tijdelijk 
niet mogelijk. Petra Kloosterman vult aan dat zij een lijst, van een medespeler, met data 
heeft gekregen waarop zij verplicht is gesteld om training te geven. Zij is van mening dat dit 
niet de manier is om je vrijwilligers verplicht te stellen en dat ook niet iedereen geschikt is 
om training te geven.  
Alex geeft ook aan dat veel scheidsrechter het G-team niet willen fluiten. De voorzitter geeft 
aan dit meegenomen wordt in het gesprek tussen het bestuur en het G-team. 
  

12. SLUITING 
Om 21:30 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar 
komst en wenst een ieder wel thuis. 
 

  



 

 

Actiepuntenlijst 
 

  Actiepunt Wat Wie 
1310.04 Club van 10. 

Aanvulling 12-10-2015: 
Tegenwoordig Vrienden van 
Merwede. Het bestuur is aan het 
kijken hoe dit beter opgepakt kan 
worden. Er worden ook niet veel 
verzoeken ingediend. Vanuit 
bestuur wordt er een verzoek 
ingediend voor het vervangen van 
de reservebankjes. 
Aanvulling 24-10-2016: 
De administratie van de 
sponsorcommissie wordt 
overgedragen aan Marco Visser van 
accountantskantoor BOB. Hij neemt 
ook de administratie van de 
Vrienden van Merwede over. 
De reservebankjes zijn ingediend, 
dit wordt opgepakt i.s.m. Daan 
Struijk. 

Bestuur 

2410.01 Kabel intranet Bestuur 
3010.01 Beleidsplan op website plaatsen Bestuur 
3010.02 Verzending uitnodiging 

ledenvergadering 
Bestuur 

3010.03 G-team Bestuur 
 
  



 

 

Bestuurlijke bijdrage Voorzitter 
 
Voor u ligt een bestuurlijke bijdrage ter voorbereiding op de Algemene ledenvergadering (ALV), 
die dit keer in een wat andere vorm gaat plaatsvinden waarbij alle bestuurders een korte 
presentatie zullen geven.   
De nieuw gekozen vorm sluit naar mijn idee goed aan op de ingeslagen weg die het beleidsplan 
ons ‘voorschrijft’ en waar we als bestuur het afgelopen jaar aan hebben gewerkt. 
Het is voor alle bestuursleden (inclusief mijzelf) best een verandering geweest én wennen aan 
elkaar. Een nieuw organogram waarin iedereen een ‘eigen’ verantwoordelijkheidsgebied heeft en 
waarbij we primair op zoek zijn gegaan naar het invullen van de twee vacante bestuursposities. 
Gelukkig zijn we hierin snel geslaagd en hebben Kees Cleton (Facilitaire zaken) en Gerard 
Kraaijeveld (Vrijwilligers en activiteiten) zich beschikbaar gesteld. Het afgelopen jaar nog 
‘officieus’, maar we hopen dat ze tijdens deze ALV ieders voorwaardelijke steun én stem krijgen. 
Als voorzitter en als bestuur is het belangrijk om overzicht te houden over wat er gebeurt en moet 
gebeuren binnen een vereniging. We hebben dan ook onze vergaderstructuur aangepast en we 
hebben afgesproken dat elk bestuurslid samen met zijn of haar team vrijwilligers streeft naar het 
opstellen van een eigen jaarbegroting met doelen en activiteiten voor het komende jaar. Tijdens 
de ALV zal ieder bestuurslid op hoofdlijnen terugkijken op het afgelopen jaar én vooruitblikken op 
de plannen voor het komende jaar. We denken hiermee overzicht te houden en koers te kunnen 
bepalen voor de komende periode. Inzichtelijk voor ons; maar ook duidelijk voor alle leden. 
Een aantal punten wil ik, ondanks dat ze tijdens de presentaties terug zullen komen, al wel delen 
omdat ik deze als voorzitter als heel bijzonder heb ervaren. 
 
In één weekend het NK van de jeugd én de Special Olympics. Het was onmogelijk om overal bij te 
zijn. Daarom heeft het bestuur zich verdeeld, waarbij ik voor de Special Olympics heb gekozen en 
enorm heb genoten van de openingsceremonie op vrijdagavond. De dag erna groot feest na de 
thuiskomst van de jonge kampioenen van B1 en het kampioenschap van ons 1e team in Zeeland 
was ook een niet te vergeten hoogtepunt met veel spanning. Blije gezichten, plezier en bij mij een 
gevoel van trots dat het ons lukt om met elkaar zo veel plezier uit de sport te halen, los van de 
topprestatie van de teams, trainers, begeleiders en alle andere vrijwilligers. 
 
Overigens vind ik het plezier hebben in de sport die je met elkaar uitvoert, of je nu wel of geen 
kampioen wordt, het meest belangrijk. Wanneer ik op een zaterdag op de velden ben en alle 
drukte en bedrijvigheid zie, tovert dat ook een glimlach op m’n gezicht. We hebben het best goed 
voor elkaar. 
  
Er is afscheid genomen van Arthyn Muller en met Raymond Mollet is er een nieuwe trainer 
gevonden voor de eerste selectie. Niet te vergeten; het jaar waarin onze vereniging het 80-jarige 
jubileum viert, gaat de geschiedenis in als het jaar van de nieuwe kunstgrasvelden. Qua 
voorbereiding heeft dit veel flexibiliteit en veel tijd gevergd van iedereen en dat nog wel tijdens 
de vakanties. Gelukkig zijn vrijwel alle trainingen doorgegaan op alternatieve locaties en is die 
periode afgesloten met een geslaagde officiële opening. Dat we als vereniging iets bijdragen aan 



 

 

de samenleving bleek uit de opening, waar veel buren, belangstellenden van buurverenigingen, 
politiek Sliedrecht én zelfs de burgemeester bij aanwezig waren. Dat deze bijdrage ook als zodanig 
herkend wordt bleek uit een compliment van een bewoner van ‘Hof van Sliedrecht’ toen ik op een 
vergadering een praatje mocht houden over onze vereniging. 
 
Als voorzitter merk ik dat het bestuur, maar ook steeds meer leden de gekozen slogan kennen én 
in de praktijk brengen. Dit uit zich in het beschikbaar stellen van tijd aan werkzaamheden die 
binnen onze vereniging nu eenmaal moeten gebeuren. Dit is een mooie en goede ontwikkeling. 
Want willen wij als bestuur kunnen fungeren en een vereniging besturen, meerjaren 
(onderhouds) plannen maken of een beleidsplan schrijven, dan moeten er wel voldoende handen 
zijn voor operationele zaken. Jullie kunnen ons en je vereniging hier dus mee helpen. 
 
Om niet al het gras voor de voeten weg te halen van mijn collega bestuursleden sluit ik af met de 
woorden dat we hopen u allemaal te zien bij de ALV maandag 29 oktober 2018 om 20.00 uur. 
 
Een hartelijke groet namens het bestuur. 
Adri Lugthart 
Voorzitter SKC Merwede/Multiplaat. 
 
  



 

 

Van de Penningmeester 
 
Materiële afwijkingen op de begroting: 
 
Boete Arbitrage: De boete op de arbitrage is dit jaar een bonus geworden dankzij de 
inspanningen van de scheidsrechters. Omdat er per scheidsrechter veel wedstrijden gefloten zijn, 
is dit echter nog een smalle basis voor de toekomst. Bij blessure of uitval van 1 van de veel 
fluitende scheidsrechters vallen we direct weer in de boete. Er is echter een duidelijke 
vooruitgang. 
 
Kantine: Resultaat is weer iets toegenomen (in geld), in percentage ongeveer gelijk gebleven. 
Meer omzet, maar ook meer kosten. 
 
Vriendenloterij: De vriendenloterij heeft ons 4600 euro opgebracht. Iedereen dank daarvoor. 
 
Sponsoring: Bij de sponsoring is een flinke toename van de ontvangsten door de inspanningen 
vande sponsorcommissie en de verkoop van reclameborden in de stoep. Doordat dit voornamelijk 
meerjarige contracten zijn, kunnen we hier ook volgende jaren op rekenen. 
 
Merwediaan: toegenomen kosten als gevolg van meer pagina’s en een hogere oplage, mede voor 
de werving van sponsoren. 
 
Structureel: 
 
Ook in het afgelopen jaar is de sporthalcommissie druk bezig geweest met een externe adviseur 
om de mogelijkheid van de bouw van een sporthal op ons veld te beschouwen, een basisontwerp 
te maken en aan de gemeente voor te leggen. De reserve die hiervoor gevormd was blijft dus nog 
staan onder aftrek van de gemaakte kosten. Dit betreft voornamelijk de kosten van de externe 
adviseur (Godthelp) voor de sporthal. 
 
De gelden uit het jubileum (€ 14.000) zijn in het saldo meegenomen als reservering naar 
aanleiding van jubileum. 
 
Ronald Roskam 
Penningmeester 
 
 



Contributies 54.396 KNKV 22.914

Bonus-/malusregeling arbitrage -1.034

Kantine: Omzet 42.251 21.880

Kosten 16.499 Veld- en Zaalhuur 41.481

25.753 Trainingskosten 7.446

48.927

Exploitatiesubsidie 17.839 Kosten Accommodatie

Eneco 4.319

Oud papier 4.947 Water 306

Vriendenloterij 4.688 Belastingen 1.591

9.635 Onderhoud 3.367

Facilitair verbruik 0

Opbrengst (Kleding)Sponsoren 11.595 9.583

Advertenties 3.250 Papier/porti 0

Reklameborden 9.890 Scheidsrechterverg. 2.071

Korfsponsoren 1.325 Materiaal 1.393

Representatie 454

Vrienden van Merwede (Club van Tien) 20 Jeugdactiviteiten 246

Rabobank clubkas 1.146 Verzekering 3.486

Rente 22 Telefoon/internet/digitenne 1.033

27.248 Bankkosten 1.556

EHBO 779

Druk- en printkosten 108

Cursus 761

Merwediaan 3.356

Bloemen, taart en medailles kampioenen1.336

Toernooien 303

Alarmcentrale 408

Kassa 849

Diversen 464

18.603

Totale uitgaven 98.993

EXPLOITATIE RESULTAAT 35.877

Totale ontvangsten 134.871 Totaal 134.871

Herkomst Exploitatieresultaat Leningen:  

Inventaris 0 Gemeente Lening III

ten laste van reserve 1.863

Aflossing Gemeente 907 Stand 01-07-2017 4.536

2.770 Mutatie -907

Exploitatieresultaat 35.877 Stand 30-06-2018 3.629

toevoeging liquide middelen 33.107

FINANCIEEL OVERZICHT 2017-2018

ONTVANGSTEN UITGAVEN



ONTVANGSTEN UITGAVEN

Contributies 54.000 KNKV 23.000

Boete Arbitrage 0

Kantine: Omzet 37.500 23.000

Kosten 15.000 Veld- en Zaalhuur 42.000

22.500 Training 9.000

51.000

Exploitatiesubsidie 17.500 Kosten Accommodatie

Eneco 6.000

Oud papier 4.500 Water 500

Loterij 3.000 Belastingen 3.000

7.500 Onderhoud 3.000

Facilitair verbruik 500

(Kleding)Sponsoren 10.000 13.000

Advertenties 2.300

Reklameborden 7.500 Papier/porti 500

Korfsponsoren 1.000

Vrienden van Merwede (Club van Tien) 0 Scheidsrechtersvergoeding 2.500

0 Materiaal 4.000

Ballensponsoren 0 Representatie 1.000

Rente 0 Jeugdactiviteiten 1.500

20.800 Verzekering 4.000

Telefoon/internet/digitenne 1.000

Bankkosten 1.850

EHBO incl onderhoud AED 750

Druk- en printkosten 250

Cursus 1.500

Merwediaan 3.000

Bloemen/taart kampioenen 1.250

Toernooien 250

Alarmcentrale 500

Kassa 1.000

Diversen 450

25.300

Totale uitgaven 112.300

EXPLOITATIE RESULTAAT 10.000

Totale ontvangsten 122.300 Totaal 122.300

  

 

Verwacht exploitatieresultaat 10.000  

Aflossing gemeenteleningen 908

Toevoeging liquide middelen 9.092

BEGROTING 2018 - 2019



30-6-2018 30-6-2017

Rabo hoofdrek 1.745 4.389

Rabo Kantine 3.581 4.101

ING 3.888 3.888

Rabo Contributie 5.036 7.909

Rabo Sponsor 7.180 4.033

Rabo G-team 0 0

Ing renterekening 78 78

Plusrekening 0 0

Renterekening 0 0

Kas 0 0

Kas Kantine 1.170 237

Rabo Renterekening 159.005 121.017

181.683 145.652

balansposten excl lening -1.483 -2.473  

180.200 143.179  

  

  

Omzet 42.251

Diversen 0

42.251

Heineken 12.106

Kreko 1.970

Boodschappen 2.423

16.499

RESULTAAT 25.753 60,95%

stand begin boekjaar 1465

toevoeging dit boekjaar 20

onttrekking dit boekjaar 0

stand einde boekjaar 1.485

KANTINE EXPLOITATIE

OVERZICHT LIQUIDE MIDDELEN

VRIENDEN VAN MERWEDE



Werkelijk Begroting Werkelijk

2017/2018 2017/2018 2016/2017

Contributies 54.396 55.000 55.329

Kantine: Omzet 42.251 35.000 34.405

Kosten 16.499 14.000 13.961

25.753 21.000 20.444

Exploitatiesubsidie 17.839 17.500 18.666

 

Oud papier 4.947 4.000 4.683

Vriendenloterij 4.688 2.500 1.414

9.635 6.500 6.097

Opbrengst (Kleding)Sponsoren 11.595 8.000 5.207

Advertenties 3.250 2.000 1.125

Reklameborden 9.890 2.500 2.100

Korfsponsoren 1.325 0

Vrienden van Merwede 20 0 20

Rabobank clubkas 1.146 0 0

Rommelmarkt 5.403

Rente 22 50 186

27.248 12.550 14.041

134.871 112.550 114.577

 

Werkelijk Begroting Werkelijk

2017/2018 2017/2018 2016/2017

KNKV 22.914 23.000 22.539

Boete Arbitrage -1.034 250 375

Veld- en Zaalhuur 41.481 39.000 38.948

Trainingskosten 7.446 7.000 6.908

Kosten Accommodatie

Eneco 4.319 6.000 8.809

Water 306 500 454

Belastingen 1.591 3.000 2.063

Onderhoud 3.367 3.000 2.980

Facilitair verbruik 0 500 807

9.583 13.000 15.113

Papier/porti 0 500 276

Scheidsrechterverg. 2.071 1.500 1.307

Materiaal 1.393 1.250 55

Representatie 454 1.000 311

Jeugdactiviteiten 246 500 250

Verzekering 3.486 3.750 3.406

Telefoon/internet/digitenne 1.033 1.000 971

Bankkosten 1.556 1.850 1.537

EHBO 779 750 204

Druk- en printkosten 108 250 98

Cursus 761 1.500 210

Merwediaan 3.356 3.000 2.757

Bloemen, taart en medailles kampioenen 1.336 1.250 1.147

Toernooien 303 250 135

Alarmcentrale 408 500 400

Kassa 849 1.000 1.023

Diversen 464 450 847

18.603 20.300 14.934

98.993 102.550 98.817

EXPLOITATIE RESULTAAT 35.877 10.000 15.760

OVERZICHT VAN WERKELIJKE UITGAVEN T.O.V. BEGROTING

OVERZICHT VAN WERKELIJKE ONTVANGSTEN T.O.V. BEGROTING



2017/2018 2016/2017

Voorraad kantine 1.000 1.000

Vorderingen

Te ontvangen Contributies

Na 30/6 ontvangen omzet 5.305

Te ontvangen sponsorgelden

Na 30/6 ontvangen van Rabobank

Na 30/6 ontvangen club van 10

Te ontvangen KNKV 1.034

Geldmiddelen 181.683 145.652

189.022 146.652

2017/2018 2016/2017

Langlopende schulden 3.629 4.536

reservering verb 45.000 45.000

kleedkamers cq bouw sporthal

reserve onderzoek sporthal 2.629 4.492

reserve nav jubileum 14.000 14.000

Kortlopende schulden

Te betalen belastingen ed 0 0

Te betalen KNKV 2.086 2.965

Te betalen zaalhuur 3.840 0

Te betalen scheidsrechtersverg. 0 0

Te betalen inkoop kantine 896 508

Te betalen eneco 0 0

Te betalen inz kassa 0 0

Te betalen sponsorkosten 0 0

vooruitontvangen subsidie 2.000 0

vooruitontvangen sponsor 0 0

Kapitaal SKC merwede 114.942 75.151

189.022 146.652

BALANS


