
Jaarrekening 2017  Road Runners Zoetermeer

Toelichting bij jaarrekening 2017

4125  - Licentie Buma/Sena/Videma

Factuur voor Sena in 2018 ontvangen; wordt op dat jaar geboekt.

4190 - Overige (incidentele) kosten

Dit bedrag bestaat uit kosten voor runningshirts Geuzenloop (waar hetzelfde bedrag aan opbrengsten tegenover staat), 

reparatie van het logo en contributies voor ereleden en leden met een Zoetermeerpas.  Verder overige incidentele kosten.

Vervolgens is op het totaal € 800 in mindering gebracht om over te brengen naar kosten Geuzenloop, t.b.v. afschrijving

van materialen Geuzenloop.

4310 - Technische Commissie vergoedingen regulier

In de realisatie van de vergoedingen voor de TC van 2017 zit een bedrag dat begin juli is uitbetaald aan de assistenttrainers.

Dit is de betaling over de periode juli 2016 t/m juni 2017. Een deel van dat bedrag, ongeveer € 4.800, heeft betrekking op

2016. Daardoor zijn de vergoedingen voor de TV voor 2017 eenmalig hoog.

4312 - Technische Commissie vergoedingen cursussen

Dit is alleen het bedrag van de cursus voor de Geuzenloop. De kennismakingscursus van het najaar is als één geheel bij 

de tweede helft van 2017 gedeclareerd. Vanaf 2018 worden deze bedragen apart gedeclareerd en vermeld. 

4442 - Dotatie voorziening Geuzenloop

Extra dotatie aan de voorziening voor de Geuzenloop ten bedrage van € 750. Deze wordt in 2018 weer uit de voorziening

opgenomen t.b.v. de begroting voor de Geuzenloop 2018.

8190 - Overige opbrengsten

Dit bedrag bestaat uit de opbrengsten voor de runningshirts van de Geuzenloop (zie 4190 - Overige (incidentele) kosten),

het inschrijfgeld uit de cursus voor de Geuzenloop en losse verkoop van bibits Geuzenloop 2016

8220 - Overige loopcursussen

Dit zijn de opbrengsten van de cursus voor de Geuzenloop en de NoordAA Polderloop. Uit het bedrag van de laatste cursus

is een bedrag van € 147 voor het inschrijfgeld, doorgeboekt naar 2018 als opbrengsten voor de NoordAA Polderloop.


