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Toelichting 2019

Toelichting op de Jaarrekening 2019

RESULTATENREKENING

Let op: De begrotingscijfers 2020 betreffen de begrotingscijfers 2020 zoals gepresenteerd en goedgekeurd tijdens de ALV van 19-11-2019
Hierbij is nog geen rekening gehouden met Corona effecten. Een aangepaste begroting zal worden gemaakt.

De totale kosten waren in 2019 2300 Euro lager dan begroot, daar staat tegenover dat de totale opbrengsten 1300 Euro lager waren dan begroot.
Het totale effect is een positief resultaat van 1000 Euro. Het voorstel is om dit ten gunste van de Algemene Reserve te brengen.

Hieronder toelichting op enkele specifieke posten

Algemene kosten

De algemene kosten zijn 2600 Euro hoger dan begroot, vooral door wat eenmalige zaken. 
Ten opzichte van de begroting zijn de grootste afwijkingen: 

Kledingverkoop 900 Kledingverkoop heeft tot verlies geleid. Er is nog wel een voorraad (onbedrukte) shirts.
Algemeen bestuur 1150 Hierin zitten een aantal zaken die niet voorzien waren, zoals de cursus vertrouwenspersoon en een 

correctie post uit 2018. Tevens een afscheidsetentje voor het oude bestuur. Daarnaast zijn een aantal 
zaken op deze post geboekt die vroeger op TC werden geboekt.

Logo 515 Dit betreft de reparatie in het voorjaar van 2019.

Technische commissie

Vergoeding: zitten op 20% van de contributie. Dit is in lijn met voorgaand jaar.
Scholing: er is minder gebruik van gemaakt dan verwacht. 
Voor de 4 posten samen is er bijna 3000 Euro minder uitgegeven dan begroot. De uitgaven zitten meer op de lijn van 2018.

SMC

Lagere uitgaven dan begroot, door minder masseurs inzet en minder materialen inkoop, 1600 Euro.

Noord AA Polderloop

NAPL had lagere uitgaven waardoor een positief saldo is onstaan van 1800 Euro. Begroot was 980 Euro.

Er is 650 euro overgemaakt naar het goede doel stichting leergeld. Dat is hierin al verwerkt.

Geuzenloop

De editie 2019 had iets hogere kosten en hogere opbrengsten dan begroot waardoor een positief saldo van 1730 Euro overbleef. Begroot was 500 Euro.

Er is 2030 Euro overgeboekt naar het goede doel, Iedereen een maaltijd. Dat is hierin al verwerkt.

In de totale kosten is een dotatie voorziening loopevenementen opgenomen van 2000 Euro, zie de balans.

Contributies Hardlopen en Wandelen

Hardlopen: Alhoewel het ledental onder druk staat heeft de club in 2019 netto geen leden verloren. We zitten rond 290 leden momenteel.

Wandelen: In eerdere jaren zaten de wandelaars onder donateurs wandelen. Maar in 2019 is het wandelen een aparte sectie geworden binnen de vereniging.
Zoals in de resultatenrekening te zien is de opbrengst wandelen 1000 Euro hoger dan verwacht.

Voor de begroting 2020 is nu uitgegaan van 300 hardloopleden en 51 wandelleden, dat lijken we met wandelaars al gehaald te hebben.

Donateurs: 

Betreft fietsers en donateurs. Blijft stabiel.

Advertentie/sponsorinkomsten

Deze zijn in 2019 achtergebleven, voornamelijk door miscommunicatie. Dit zal in 2020 weer beter worden opgepakt. Sponsorkliks levert daarentegen aardig wat op.

Verhuur Clubhuis

De opbrengst door verhuur loopt terug. Door interne verhuur door de Geuzenloop is er toch een positief resultaat bereikt.

Cursussen

Intern wat verschuivingen, maar het totaal van cursusaanbod is ongeveer gelijk aan wat is begroot.
Hierbij valt vooral op dat de hogere opbrengst van de wandelcursussen de lagere opbrengst van de hardloopcursussen compenseert.

BALANS

Bank

Het saldo op de bankrekeningen is met 15.000 Euro toegenomen. Voornamelijk omdat er in 2019 niet teveel is vooruitbetaald.
bv de gebruiksvergoeding clubhuis 1e kwartaal is pas begin Januari 2020 betaald.

Debiteuren

Er wordt een actiever debiteurenbeleid gevolgd en per heden staan er nog 2 facturen uit 2019 open.

Vooruitbetaalde bedragen

Dit betreft een nota van Racetimer voor de NAPL (betaald in 2019, kosten komen in 2020)

Algemene reserve

Zoals vermeld bij de resultatenrekening, de Algemene reserve neemt toe met het positieve saldo van de resultaten rekening (988 Euro)

Voorziening

Zie toelichting bij Geuzenloop, in de begroting 2020 van de Geuzenloop is de verwachting dat er 1500 Euro uit deze voorziening dient te worden onttrokken

Crediteuren

Dit betreft de trainersvergoeding 2e halfjaar 2019 en een cursusvergoeding 2019. De kosten drukken op 2019, de betaling heeft plaatsgevonden in 2020.

Nog te betalen bedragen

Dit betreft met name een aantal nagekomen facturen voor de Geuzenloop 2019. De kosten drukken op 2019, de betaling heeft plaatsgevonden in 2020.


