
Jaarrekening 2015  Road Runners Zoetermeer

definitief Toelichting
op resultaat en balans 2015 / begroting 2016

RESULTAAT 2015 (KOSTEN)
4100 Gebruiksvergoeding clubhuis In december 2015 is een extra vergoeding van €  2.851,-- betaald.

Hiermee heeft SESWAZ een nieuw kassasysteem aangeschaft. Dit draagt bij aan de wens 
van het bestuur om de hoeveelheid contant geld binnen het clubgebouw te verminderen.

4310 Technische Commissie vergoedingen In 2015 is € 1.946,25 minder uitbetaald aan vergoedingen.
4311 Technische Commissie scholing Ondanks een stijging van de kosten voor scholing t.o.v. 2014 is er minder uitgeven dan verwacht.
4330 Redactiecommissie, clubblad De vernieuwing van het clublad is doorgeschoven naar 2016.

RESULTAAT 2015 (OPBRENGSTEN)
8000 Contributies lopende leden Ruim € 3.500,-- (2014: € 1.100,--) minder dan begroot door minder leden.
8130 Verhuur clubhuis Clubhuis is weer meer verhuurd dan voorgaand jaar.
8480 Geuzenloop vrijval voorziening Het resultaat van de Geuzenloop varieert per jaar. Dit geeft een vertekend beeld in de

resultaten van de vereniging. Mede om de continuïteit van het evenement te waarborgen
is in 2014 een voorziening opgenomen op de balans. In 2015 is wederom een bescheiden 
positief resultaat behaald. De voorziening wordt derhalve gehandhaafd.

BALANS PER 31-12-2015
1910 Vooruitbetaalde bedragen Betreft o.a. de nota SESWAZ van de gebruikersvergoeding 1e kwartaal 2016.
1920 Nog te ontvangen bedragen Betreft o.a. nog te ontvangen rente van de bank en nota's verhuur clubhuis.
1940 Nog te betalen bedragen Betreft o.a. nota's SESWAZ verhuur clubhuis en inkoop goederen i.v.m. afrekening Linschoten.

BEGROTING 2016
4100 Extra gebruiksvergoeding clubhuis De gebruikersvergoeding is verhoogd in 2016 i.v.m. de maandelijkse kosten voor het 

kassasysteem en de jaarlijkse indexering.
4130 ICT Er is € 750,- extra begroot voor doorontwikkeling van de website.

Doel is deze gebruiksvriendelijker en visueel aantrekkelijker te maken.  
4311 Eenmalige kosten TC scholing Om de kwaliteit van onze trainingen te waarborgen zijn extra kosten begroot.
8000 Contributies lopende leden Ondanks terugloop in opbrengst wordt de contributie niet verhoogd (blijft € 141,- per jaar).
8110 Advertenties clubblad, website Door te investeren in de website en de Roadie hoopt het bestuur in de toekomst

meer advertentie-inkomsten te genereren.

RESULTAAT PER EVENEMENT
Noord-Aa Polderloop 2015 2014 2013 2012 2011

4410 Noord-Aa Polderloop kosten - 9.485 - 6.710 - 5.579 - 4.176 - 4.002
8400 Noord-Aa Polderloop inschrijfgelden + 7.371 + 5.773 + 4.038 + 2.508 + 3.438
8405 Noord-Aa Polderloop sponsors + 2.550 + 1.900 + 1.050 + 3.250 + 3.950

Totaal + € 436 + € 963 -€ 491 + € 1.582 + € 3.386
Geuzenloop

4430 Geuzenloop kosten - 21.110 - 16.292 - 13.363 - 11.496 - 7.650
8450 Geuzenloop inschrijfgelden + 12.039 + 9.899 + 7.110 + 7.069 + 2.500
8460 Geuzenloop sponsors + 7.253 + 8.437 + 3.725 + 3.250 + 5.165
8470 Geuzenloop subsidie + 3.000 + 3.000 + 3.000 + 3.500 + 4.200

Totaal + € 1.182 + € 5.044 + € 472 + € 2.323 + € 4.215


