
S.V. Vrone

Staat van baten en lasten Realisatie Begroting Realisatie

2021-2022 2021-2022 2020-2021

Baten 178.353               170.500               126.976               

Kantine inkomsten 35.318                 60.000                 6.706                   

Contributies 78.182                 76.000                 70.200                 

Subsidies 20.649                 -                            10.826                 

Sponsoring 22.160                 20.000                 20.694                 

Activiteiten/festiviteiten 14.750                 6.000                   8.398                   

Overige inkomsten 7.294                   8.500                   10.152                 

Lasten: 177.141               170.500               124.616               

Personeelskosten 23.673                 27.000                 24.672                 

Huisvestingskosten 86.614                 83.000                 66.619                 

Totale machine- en inventariskosten 421                       -                            -                            

Kantoorkosten 9.299                   7.000                   6.993                   

Wedstrijdkosten 20.641                 18.600                 14.888                 

Verkoopkosten 5.746                   2.400                   1.904                   

Financiële baten en lasten 509                       500                       431                       

Algemene kosten 280                       -                            512                       

Afschrijvingen 1.500                   2.000                   2.098                   

Totale inkopen 28.458                 30.000                 6.499                   

Resultaat boekjaar 1.212                   -                            2.360                   

Toelichting resultaat

Toelichting baten

Financieel jaarverslag seizoen 2021-2022

Afgelopen seizoen begon positief met open kantines en volle velden. Helaas werd door nieuwe Corona-

maatregelen de teneur alweer snel negatief. Kantines moesten sluiten en de competitie voor de senioren 

werd opgeschort. Ondertussen bleef de overheid voldoende ondersteuning bieden met subsidies en na 

het opstarten van de vaccinaties lukte het om het seizoen op sportief gebied enigzins positief af te sluiten. 

Met dank aan de subsidies en een geslaagde Koningsdag hebben we het jaar ook financieel gezien met 

een klein positief resultaat kunnen afsluiten.

De lasten liggen redelijk in de lijn der verwachting en door compensatie van gemiste opbrengsten is het 

resultaat in lijn met de begroting.

De grote verschillen t.o.v. de begroting worden vooral veroorzaakt door achterblijvende 

kantineopbrengsten door sluiting begin van het seizoen en ontbreken van seniorenvoetbal. Dankzij 

subsidies en Koningsdag (Saldo opbrengsten meegenomen onder "Activiteiten/festiviteiten") hebben we 

voldoende inkomsten kunnen genereren om de doorlopende kosten te dekken.
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Toelichting lasten

Kledingfonds 2021-2022

Saldo 30-06-2021 -3.765                  

Dotatie uit contributie 7.737                   

Uitgaven 6.733                   

Saldo 30-06-2022 -2.761                  

3.972                   3.972                   

Mutatie voorziening 1.004                   

Kledingfonds

Totaal hebben we voor 619 betalende leden (jeugd en senioren) een afdracht gedaan van €12,50 per lid 

aan het kledingfonds. Er is aan €6.733,- aan nieuwe shirts besteld, grotendeels voorzien van nieuwe 

sponsors. Dit resulteert in een positieve mutatie van 1.004,- voor het fonds.

T.o.v. de begrote lasten zijn weinig afwijkingen. We zien wel een gestage groei in bepaalde lasten, welke 

worden veroorzaakt door inflatie en stijging van energiekosten. Het grote verschil bij het onderdeel 

huisvestingskosten met het jaar ervoor wordt veroorzaakt door compensatie van de Gemeente van de 

huurverplichtingen van het complex in het seizoen 2020-2021 (subsidie). De huisvestingslasten van 

seizoen 2021-2022 lijken in de lijn van de begroting te liggen, maar hierbij moet opgemerkt worden dat de 

huur voor één kwartaal gecompenseerd is door de gemeente, maar dat deze steun teniet is gegaan door 

de gestegen energieprijzen. We komen daar later in het jaarverslag op terug.
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Activa 30-6-2022 30-6-2021 Passiva 30-6-2022 30-6-2021

Vaste Activa 1.908         3.408         Eigen vermogen 55.743       53.383         

Kantinevoorraad 1.427         1.427         Resultaat seizoen 21-22 1.212         

Liquide middelen 101.469     105.958     Resultaat seizoen 20-21 2.360           

Vlottende middelen 25.006       26.972       Voorzieningen 72.855       71.851         

Kort vreemd vermogen 10.171         

Balanstotalen 129.810     137.765     129.810     137.765       

VOORZIENINGEN 30-6-2022  Dotatie seizoen 21-22 30-6-2021

Kledingfonds -2.761        1.004                                  -3.765        

Nieuwbouw complex 60.705       60.705       

Onderhoud 4.911         4.911         

jubileum 100jr 10.000       10.000       

Totaal 72.855       71.851       

Het seizoen is ondertussen in volle gang en bij het begin van het seizoen hebben we een fantastische 

Zuurkoolcup meegemaakt. Met 150 vrijwilligers hebben we er een groot feest van gemaakt met geen 

incidenten. Het resultaat van de Zuurkoolcup wordt geschat op ca. 40.000,- en wordt meegenomen in het 

jaarverslag van het lopende seizoen. Helaas zijn er ook zorgen. De enorm gestegen energiekosten gaan ook 

Vrone niet voorbij en met slecht geïsoleerde panden stoken wij vooral veel voor de buren. Dit heeft ertoe 

geleid dat we hebben moeten besluiten om de verwarming in de kleedkamers uit te schakelen. Met een 

nieuw complex in het vooruitzicht acht het bestuur dit verantwoord te doen.

Voorzieningen

De voorzieningen zijn dit seizoen vrijwel niet gewijzigd. 

Balans

De balans kent weinig mutaties. Het resultaat van het boekjaar 2021-2022 is toegekend aan eigen vermogen. 

De voorraad van de kantine is per einde seizoen niet vast gesteld en wordt aangenomen ongeveer gelijk te 

zijn gebleven aan het jaar ervoor.

Verslag kascommissie

Dit betreft een concept jaarverslag. Zodra deze definitief wordt gemaakt zal deze worden voorgelegd aan de 

kascommissie, zodat eerstvolgende ALV het jaarverslag alsnog kan worden vast gesteld.

Vooruitblik komend seizoen
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