
 

 

 

Jaarverslag Financiën seizoen 2018-2019 

 

Het afgelopen seizoen heb ik het stokje van de financiële verantwoordelijkheid voor de club 

mogen overnemen van Sander Stegehuis. Met mijn achtergrond als assistent controller leek 

het een logische keuze om mij op die manier in te zetten voor de vereniging. Er komt in een 

vereniging als onze heel wat binnen, maar er gaat ook heel wat uit. Al met al dus belangrijk 

om daar goed inzicht in te houden. Continu vooruit kijken om aan het eind van het jaar niet 

met een min voor het resultaat te eindigen. 

De wijzigingen in de btw tarieven van 11% naar 13% hebben we wat moeten inleveren op de 

marges. We hebben immers de kantineprijzen daar niet op aangepast. Met de stijgende 

kantine omzet van de afgelopen jaren konden we dat nog wel lijden. Wat dit voor de 

toekomst gaat betekenen staat nog open maar hier wordt zeker kritisch op vooruit gekeken. 

Daarnaast is ook de regelgeving voor sportaccommodaties gewijzigd waardoor kosten voor 

onderhoud en exploitatie van het sportpark niet meer teruggevraagd kunnen worden bij de 

belastingdienst. Dit seizoen heeft dat voor ons nog een voordeel opgeleverd doordat we in 

de tweede helft van het seizoen geen btw over de huur hoefden te betalen. We moeten 

echter vooruit kijken naar de toekomst waarin de onderhoudskosten en energiekosten 

aanzienlijk duurder gaan worden. 

Het afgelopen seizoen zijn onze inkomsten van bordsponsoring aanzienlijk gestegen. Er heeft 

wel een kleine verschuiving plaatsgevonden binnen de sponsorbedragen. Als vereniging 

mogen we dit jaar tevreden afsluiten. De sponsorcommissie heeft veel werk verricht om 

nieuwe bedrijven aan ons te binden. Tevens complimenten voor onze TT commissie die het 

afgelopen seizoen veel werk heeft verzet en daarmee een recordbedrag hebben 

binnengehaald. Hiermee konden we de mindere resultaten op ander acties wat verzachten. 

We kunnen het seizoen met een tevreden gevoel afsluiten. Voor mij als nieuwe 

penningmeester een fijn gevoel. Echter moeten we vooruit blijven kijken en kritisch blijven. 

Volgend seizoen kunnen we grotere invloed van de belastingwijzigingen gaan verwachten. 

Hierop proberen we in samenwerking met de stichting te anticiperen door de mogelijkheden 

voor verduurzaming te onderzoeken. Daarnaast zal ook het komende seizoen bekend gaan 

worden wat onze definitieve bijdrage voor het kunstgrasveld wordt.  

Al met al terugkijken is mooi als je maar voldoende vooruit blijft kijken. 

Celena Zantinge 

Penningmeester  

 


