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1. Uitnodiging algemene ledenvergadering  

 
Vanwege het feit dat er in het coronajaar, op een halve competitie na, geen activiteiten hebben 
plaatsgevonden, 2 zittende bestuursleden (Robert en Pim) zich weer kandidaat stellen en er 
geen onderwerpen zijn waarover gestemd zou moeten worden, heeft het bestuur besloten om in 
2021 wederom een 'offline' ALV te houden. 
 
Wij stellen alle leden in de gelegenheid om input te leveren op het jaarverslag. Het bestuur zal 
daar op reageren binnen een redelijke termijn van 2 weken. Jullie hebben tot 31 oktober 2021 
de mogelijkheid om schriftelijk vragen stellen. Stuur je vragen naar het secretariaat 
robri@caiway.nl Het bestuur zal uiterlijk 15 november 2021 de antwoorden op de vragen 
versturen naar alle leden.  
 
Pim van der Ende en Robert van Holsteijn zijn herkiesbaar voor een volgende termijn van 3 jaar 
als respectievelijk penningmeester en secretaris. Indien één of meerdere leden zich kandidaat 
willen stellen voor deze functie(s) dan kan hij/zij zich vóór 31 oktober melden bij de secretaris. 
Mocht ik geen reacties ontvangen dan zullen Pim en Robert een nieuwe termijn aanvaarden.  
 
Anders ligt het voor de vacante functie als algemeen bestuurslid. Ondanks herhaaldelijke 
oproepen heeft geen enkele kandidaat zich gemeld. Slechts één lid heeft zich gemeld met 
een verontschuldiging dat hij/zij de bestuurstaak niet op zich/haar zal nemen, omdat die 
persoon al in 2 andere besturen zitting heeft. Als iedereen zo'n inzet had dan zou het 
bestuurderstekort zich niet snel verwezenlijken.  Toch houd ik het vertrouwen dat één lid 
zich zeer binnenkort meldt met de overtuiging dat zijn of haar inzet (mede) noodzakelijk 
is voor het voortbestaan van de vereniging! 
 
Verder heeft Martin de Zeeuw aangegeven dat hij het na vele jaren als wedstrijdsecretaris 
senioren tijd vindt om het stokje over te dragen aan een ander. Per mei 2022 is deze 
functie vacant. Ook hiervoor een dringende oproep aan onze leden om zich te melden 
voor deze functie. 
 
DUS 2 BESTUURDERS GEZOCHT OM HET KWARTET COMPLEET TE MAKEN.  
 
De terugkoppeling van de kascontrolecommissie volgt bij de antwoorden op 15 november 2020. 
Het bestuur zal nieuwe leden voor de kascontrolecommissie zoeken voor het komende seizoen. 
Kandidaten mogen zich natuurlijk ook melden bij het secretariaat vóór 31 oktober. 
 
Er is geen verslag van de vorige ALV in 2020, omdat er door de leden geen schriftelijke vragen 
of opmerkingen zijn gesteld. Wel heeft het bestuur vanuit meerdere hoeken bedankjes 
ontvangen voor de inzet die is gepleegd om de vereniging te besturen. 
 
Documenten zoals onze Statuten en Reglementen kun je opvragen bij de secretaris.  
 
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur,  
Robert van Holsteijn 
secretaris SVN 
telefoon: 06-20494501  
e-mail: robri@caiway.nl 
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2. Jaarverslag van de secretaris 

Algemeen 
Wederom was het weer een bijzonder tafeltennisjaar! Vol goede moed hebben we eind augustus 
2020 de activiteiten hervat en is de competitie half september weer begonnen. De Bond had als 
extra maatregel afgekondigd dat er geen dubbel gespeeld mocht worden in verband met het 
handhaven van de 1.5 meter afstand. Overigens best gek dat er bij de wedstrijden maximimaal 9 
punten te vergeven waren als je jarenlang gewend bent dat het 10 is. Een uitslag als 6-3 of 4-5 
voelt dan als een niet-voltooide wedstrijd. Maar na een halve competitie was het helaas al weer 
voorbij met de pret. Geen competitie meer en ook niet meer trainen & vrijspelen.  
 
Gelukkig was het vanaf medio mei 2021 weer mogelijk om vrij te spelen in de zaal. Uiteraard met 
inachtneming van de nog steeds geldende maatregelen vanuit het RIVM, NTTB en gemeente 
Westland. Per saldo kan wel gesteld worden dat de zaalsporten onevenredig hard zijn getroffen 
door de lockdown maatregelen, waarbij andere buitensporten al eerder of zelfs in de winter buiten 
hebben kunnen trainen/vrijspelen. Maar goed, wij staan nou eenmaal niet boven de wet en hebben 
de opgelegde maatregelen maar ten uitvoer te brengen. Het komende jaar zullen we de wonden 
moeten likken, maar hopelijk genezen ze snel. 
 
Hoe vaak hebben we als bestuur vergaderd in afgelopen jaar? Dat is slechts 4x, waarvan 1x online 
tijdens de lockdownperiode. Het aantal vergadering is logischerwijs lager, omdat er geen lopende 
activiteiten waren. Desondanks is er veelvuldig onderling contact geweest via de 
telefoon/app/email. En ondanks de lockdown zijn er voor het bestuur altijd zaken om beet te 
pakken. 
 
Belangrijke zaken van het afgelopen jaar zijn: 
 
*We hebben als club een uitgebreid protocol gemaakt volgens de RIVM richtlijnen met aanvullende 
adviezen van de NTTB en de gemeente Westland. Dat betekende onder andere hand ontsmetten 
bij binnenkomst, max 4 personen in de kantine en consumeren in de zaal/materiaalhok, maximaal 
ventileren, niet douchen, geen telborden, tafels schoonmaken met cleaner, etc. 
 
*Vanwege de nieuwe lockdown is er besloten 50% van de geldende contributie in rekening te 
brengen bij de leden (met uitzondering van de donateurs). Ook de NTTB heeft éénmalig het lage 
basistarief voor alle leden doorberekend. De gemeente Westland heeft de niet afgenomen uren 
tijdens de lockdown niet in rekening gebracht. 
 
*Ondanks een voorzichting inkoopbeleid en totale leegverkoop onder de leden, is er van meerdere 
frisdranken, chips en repen de houdbaarheidsdatum verstreken. Deze goederen zijn vernietigd. 
 
*De zaal en kleedkamerverlichting is aangepast naar LED verlichting door de gemeente. Ook zijn 
er geluidsabsorberende platen in het plafond en zijgevel (kantinezijde) geplaatst ter hoogte van de 
ramen. 
 
*De pilot van het digitale wedstrijdformulier zal de NTTB voortzetten, nu er door corona geen 
ervaring is opgedaan. 
 
*Er is een nieuw AED apparaat aangeschaft en geplaatst in de kantine. De vorige AED was al 
weer 10 jaar oud en volgens voorschriften 'onbetrouwbaarder' geworden. Nu is het bij een dergelijk 
apparaat van belang dat je er volledig op kunt vertrouwen. Het bestuur heeft daarom de oude 
ingeruild voor een nieuwe AED. De herhalingscursus is door corona ook doorgeschoven naar Q1 
van 2022. 
 
*WBTR (wet bestuur en toezicht rechtspersonen) is van kracht sinds 1 juli 2021. Het bestuur zal 
vanaf begin volgend seizoen middels een stappenplan ervoor zorgdragen dat wij als bestuur en 
club voldoen aan deze wetgeving. 
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*Hans van der Broek heeft lopende het jaar te kennen gegeven dat hij niet door wil als bestuurslid. 
Hij blijft vooralsnog wel coördinator voor de rekreanten op de woensdagavond. Zijn kracht en 
passie ligt niet in vergaderen en organiseren, waardoor hij zijn functie per direct beschikbaar heeft 
gesteld. Het bestuur is dringend op zoek naar een noodzakelijke vervanger om voldoende kader te 
houden. Kader is nodig om voldoende input te kunnen geven om een vereniging draaiend te 
houden. Indien er geen aanmelding is van een kandidaat dan is stoppen een serieuze optie! 
 
Cijfers en feiten 

Peildatum is 5 juli 20210. In het verleden waren evenementenleden als basisleden 
geregistreerd in onderstaand overzicht. 

 

 
Bestuurs- en commissiesamenstelling en andere functies 
 
Bestuurssamenstelling 
Functie Naam Van Tot 
Voorzitter vacant   
Penningmeester Pim van der Ende Oktober 2018 Oktober 2021 
Secretaris Robert van Holsteijn Oktober 2018 Oktober 2021 
Wedstrijdsecretaris Senioren Martin de Zeeuw Oktober 2020 Mei 2022 
Algemeen lid Hans van den Broek Oktober 2019 Mei 2021 
 
  

Ledenoverzicht 10/11 11/12 12/13 13/14 
 

14/15 
 

15/16 
 

16/17 
 

17/18 
 

18/19 19/20 20/21 

Junioren 28 20 17 12 
 
9 

 
11 

 
6 

 
6 

 
7 

 
0 0 

table stars    4 
 
5 

 
5 

 
2 

 
2 

 
2 

 
0 0 

basis 9 5 4 6 
 
1 

 
2 

 
0 

 
1 

 
2 

 
0 0 

competitie 19 15 13 2 
 
3 

 
4 

 
4 

 
3 

 
3 

 
0 0 

Senioren 57 58 50 56 
 

50 
 

51-48 
 

40 
 

37 
 

39 
 

37 32 

donateur 3 4 4 4 
 
4 

 
5 

 
4 

 
4 

 
3 

 
4 3 

basis 15 13 16 21 
 

18 
 

17-16 
 

13 
 

14 
 

6 
 

5 10 
evenement         4 6 4 

competitie 39 41 30 31 
 

28 
 

29-27 
 

23 
 

19 
 

26 
 

22 15 

Totaal 85 78 68 68 
 

59 
 

62-59 
 

46 
 

43 
 

46 
 

37 32 
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Kantinebeheer 
Pim van der Ende en Martin de Zeeuw. Het voorraadbeheer wordt verzorgd door Krijn Rodenburg. 
 
Kascontrolecommissie 
Esther Roos (vervangen door Jeroen Vreugdenhil, omdat Esther is gestopt als lid) 
en John Nederpel 
 
Coördinator in- en uithuistoernooien 
Jeroen Vreugdenhil  
 
Trainer 
Ron Sonneveld (senioren) 
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3. Jaarverslag van de wedstrijdsecretaris senioren 

 
Najaar 2020 
 
Met 4 teams in de reguliere competitie en 1 duo team zijn we gestart in het najaar 2020. 
Helaas door het coronapandemie zijn we gestrand na 4 wedstrijden en is alles weer stilgelegd. 
Hierbij het overzicht van de teams met gespeelde percentages. 
 
Team 1 2e klas 
Tavernie 1  5-35   Ron vd Ende   9-3  33%  
VVV 2   4-26   Jeroen Sonneveld  12-2  17% 
Phoenix 1  5-21   Guillaume Sourisce   9-1  11% 
Avanti 6  4-15 
Dordrecht 4  4-11 
SVN 1   4-9 
 
Team 2 3e klas 
SVN 2   4-23   Krijn Rodenburg  6-5  83% 
Smash 2  4-22   Robert van Holsteijn  9-7  78% 
HTTV-070 5  4-21   Ron Sonneveld  9-5  56%  
Salamanders 6 5-17   Jeroen Vreugdenhil  12-6  50% 
Docos 10  4-16 
Doing 1  3-9 
 
Team 3 3e klas 
Pingwins 2  3-14   Raymond Vis   6-6  100% 
DHC 4   3-14   J.J van Elswijk  6-2  33% 
Salamanders 5 3-14   Jurriaan Hofman  niet gespeeld 
Phoenix 2  3-13   Jarno van Bussel  niet gespeeld 
SVN 3   2-8   Theo van Zweden  3-0  0% (inv) 
      Renate van Veelen  3-0  0% (inv) 
 
Team 4 4e klas 
HTTV 070 6  4-25   Renate van Veelen  6-2  33% 
Reflex Vs 1  4-20   John Nederpel  12-3  25% 
DHC 6   3-14   Theo van Zweden  12-3  25% 
Docos 8  3-14   Seula Choi   6-0  0% 
SVN 4   2-8   
 
Team 1 DUO 6e klas 
TOG 4   4-18   Esther Roos   4-2  50% 
NN Rotterdam 5 4-13   Sylvia Schipper  4-2  50% 
SETT 4  4-9    
DHC 6   5-9 
HTTV-070 6  5-6 
SVN 1   2-5 
 
Voorjaar 2021 
Helaas door de coronapandemie kon ook met de voorjaarscompetitie niet gestart worden. Mede 
hierdoor zijn er  een paar leden mee gestopt. Hopelijk kunnen we in het najaar 2021 weer gaan 
spelen. 
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Toernooien overzicht 2020-2021 
 
Hierbij wil ik Jeroen bedanken voor zijn uitstekende inzet dit seizoen voor alle gespeelde 
toernooien. Hieronder volgt zijn verslag. 
 
Interne toernooien: 
 
SVN2 toernooi       8 deelnemers 
1e prijs John Nederpel / Pieter van der Meer 
2e prijs Renate van Veelen / Esther Roos 
 
Verder geen toernooien meer gespeeld vanwege de lockdown. 
 
 
Martin de Zeeuw 
Wedstrijdsecretaris senioren 
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4. Jaarrekening van de penningmeester 

Het was een vreemd seizoen, bijna geheel 2020 is het sportgebied op amateurniveau een grote 
janboel geworden.  Ook in de cijfers van onze vereniging zijn hiervan de gevolgen merkbaar. 
Desondanks hebben we een klein positief saldo overgehouden aan het afgelopen boekjaar, 
ondanks dat we de contributie over het seizoen 2020-2021 hebben gehalveerd. 
 
In dit financiële verslag worden de feiten en cijfers over de inkomsten en uitgaven weergegeven 
gedurende het seizoen 2020-2021. Het boekjaar loopt van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021. 
 
Wederom een woord van dank aan de gemeente Westland, die weer de vooraf gereserveerde 
zaaluren niet heeft berekend, maar uitsluitend de werkelijke gebruikte uren gedurende najaar 
2020 en voorjaar 2021 heeft berekend. 
 
Ook een woord van dank aan Theo van Zweden die dit jaar de speculaasactie tot een 
ongekend mooi resultaat heeft weten te realiseren.  
 
Voor dit seizoen zijn de cijfers onderworpen aan de ontwikkelingen en maatregelen ter 
beheersing van de pandemie. De cijfers wijken daarom nogal wat af ten opzichte van 
voorgaande jaren en de begroting. Deze begroting werd gemaakt met de toenmalige 
realistische werkelijkheid en kennis. In de achteruitkijkspiegel van de geschiedenis zien we dat 
de cijfers zich nu feitelijk afwijkend hebben ontwikkeld.  
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Verlies- en winstrekening per 30 juni 2021  
 

  
Realisatie 
2020-2021 

Realisatie 
2019-2020 

Begroting 
2020-2021 

BATEN      

Contributies      

Jeugd - basis  €            -     €          -30    

Jeugd - competitie  €            -     €         -195   €            -    

Jeugd - evenementen  €            -     €            -      

Jeugd - table stars  €            -     €            -      

Senioren - basis  €         -405   €         -405   €         -405  

Senioren - competitie  €      -1.615   €      -4.062   €      -3.500  

Senioren - evenementen  €         -135   €         -135   €         -135  

Voordeelleden  €            -     €            -      

Donateurs  €          -98   €          -98   €          -98  

   €            -     €            -      

Totaal Contributies  €    -2.253   €    -4.925   €    -4.138  

       

Sponsorgelden      

Sponsors  €      -2.500   €      -2.500   €      -2.500  
Grote club actie  €          -14   €         -100    

Oud papier  €      -1.446   €      -1.428   €         -950  

Overige acties  €            -     €          -23   €         -200  

Opbrengst speculaasactie  €         -781   €         -578    

Totaal   €    -4.741   €    -4.629   €    -3.650  

Kantine      

Omzet kantine  €         -613   €      -3.035   €      -2.500  

Totaal Kantine  €        -613   €    -3.035   €    -2.500  

       

Overige opbrengsten      

Rente  €            -2   €            -2   €            -    

Overige opbrengsten  €         -292   €         -816   €         -300  

Totaal Overige opbrengsten  €        -294   €        -818   €        -300  

TOTALE BATEN  €    -7.901   €  -13.407   €  -10.588  
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LASTEN      

Huisvesting      

Zaalhuur  €          851   €       2.870   €       3.500  

Energie  €          250   €          380   €          400  

Aanschaf AED   €       1.034   €            -     €            -    

Verzekering  €          398   €          391   €          400  

Schoonmaak  €            61   €            73   €          150  

Maatregelen corona  €            -     €       1.242    

Totaal Huisvesting  €      2.594   €      4.956   €      4.450  

       

Onderhoud      

Groot onderhoud  €            -     €       1.966   €          500  

Totaal Onderhoud  €            -     €      1.966   €         500  

       

Training      

Trainers  €            90   €          315   €          475  

Opleidingen  €            -     €            93   €            -    

Materiaal  €          246   €          130   €          350  

Totaal   €         336   €         538   €         825  

       

Competitie      

NTTB  €       1.063   €       2.003   €       2.100  

Boetes  €            -     €            23   €            50 

Totaal Competitie  €      1.063   €      2.026   €      2.150  

       

Evenementen      

Toernooien jeugd    €            -     €            -    

Activiteiten jeugd  €            -     €            40   €            -    

Toernooien senioren  €            14   €            94   €          100  

Activiteiten senioren  €            -     €            -     €          100  

Activiteiten SVN  €            -     €          217   €          100  

Totaal Evenementen  €           14   €         351   €         300  

       

Kantine      

Inkoop kantine  €          407   €       1.429   €       1.250  

Totaal Kantine  €         407   €      1.429   €      1.250  

       

Overige kosten      

Afschrijvingen  €       1.898   €       1.000   €       1.000  

Ledenwerving  €          375   €          100   €          100  

Website  €          441   €          975   €            -    

Aankoop shirtjes   €            -     €            -     €            -    

Bankkosten  €          139   €          139   €          150  

Bestuurskosten  €          112   €            65   €          150  

Overige kosten  €          395   €          111   €          500  

Totaal Overige kosten  €      3.360   €      2.390   €      1.900  

TOTALE LASTEN  €      7.774   €    13.656   €    11.375  

Resultaat  €         127   €        -249   €        -787  
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Toelichting op verlies- en winstrekening per 30 juni 2021  
 

  
Realisatie 
2020-2021 

Realisatie 
2019-2020 

Begroting 
2020-2021 

BATEN       

       

Consumpties      

Omzet verkopen kantine  €          613   €       3.035   €       2.500  

Kostprijs inkopen kantine  €          407   €       1.429   €       1.250  

       

Resultaat verkopen  €         206   €      1.606   €      1.250  

Resultaat in  % van de verkoopprijs 33,6% 52,9% 50,0% 

       

Sponsors      

EFP International   €       2.500   €       2.500   €       2.500  

       

   €      2.500   €      2.500   €      2.500  

 
 
We beginnen met baten: 
 
Contributies 
Als gevolg van de halverwege geannuleerde najaarscompetitie 2020 en de zelfs niet gespeelde 
voorjaars competitie 2021 zijn de contributiebedragen gehalveerd. Vrijspelen was vanaf medio 
mei 2021 wel weer mogelijk. 
 
Oud papier 
De gemeente Westland heeft nog tot eind 2020 per kwartaal een bijdrage gestort. De 
betalingen zijn helaas per 2021 gestopt. Juist nu is de prijs van oud papier gestegen tot 
ongekende hoogte. Al met al kunnen we na al de jaren van papier verzamelen concluderen dat 
dit een reëel fundament in de financiële huishouding van de vereniging heeft betekend. Vanaf 
2000 kunnen we een opbrengst van totaal € 35.653,-- noteren. 
 

 
  
 

€-

€500,00 

€1.000,00 

€1.500,00 

€2.000,00 

€2.500,00 

bedrag opbrengst oud papier 
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Opbrengst kantine 
Mede vanwege het langdurig verbod van openstelling zaal en spelen competitie is dit seizoen 
gekenmerkt door een lage omzet. Er was al weinig ingekocht en het weggooien van 
consumpties is beperkt gebleven. Helaas moeten we wel een dalende curve aanschouwen in 
de omzet van de kantine over de afgelopen jaren. 
 

 
 
We vervolgen verder met de lasten: 
 
Zaalhuur  
Ook dit seizoen zijn door de gemeente Westland alleen de uren berekend die daadwerkelijk zijn 
gebruikt. Het uurtarief bedraagt € 21,19, voor het komende seizoen wordt het uurtarief € 21,59 
Vanwege het lage aantal gehuurde uren is dit seizoen een zaalhuur betaald van € 851,-- 
 
Energie 
De kosten van energie zijn afgenomen, omdat de kantine minder bezet was en daardoor minder 
energie werd gebruikt.  
 
Verzekering  
Een nieuwe polis is in 2019 afgesloten, waarbij de kantine tegen herbouwwaarde is verzekerd. 
Ook de inventaris is verzekerd na vaststelling van een taxatiewaarde voor de komende jaren.  
 
AED 
De oude is vervangen moeten worden door een nieuwe. Het gehele bedrag is opgenomen in dit 
jaar.  
 
NTTB 
Deze kosten bestaan uit de bijdrage van het lidmaatschap aan de Nederlandse Tafeltennis 
Bond. 
 
Website 
Onderhoud en aanpassingen vertegenwoordigen dit bedrag. 
 
Materiaal 
Aanschaf van balletjes, mede door het strenge toelatingsbeleid van goedgekeurde balletjes is 
er extra moeten worden ingekocht. Op basis van gespeelde uren zou dit bedrag niet reëel zijn. 
Afschrijvingen 

€-

€2.000,00 

€4.000,00 

€6.000,00 

€8.000,00 

€10.000,00 

€12.000,00 

omzet kantine SVN 
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Deze bestaan uit de afschrijving tafels ( 2e jaar van de 4 jaar) en een reservering voor groot 
onderhoud van de kantine.  
 
Bankkosten 
Deze blijven helaas bestaan ondanks de toenemende digitalisering en de zelfwerkzaamheden 
van de penningmeester.  
 
Overige uitgaven 
Advertentie in schoolkrant ISW en kerststukken vrijwilligers.  
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Balans per 30 juni 2021  
 
Activa 2020-2021 2019-2020 

      

Vaste activa    

Boekwaarde  €       1.797   €       2.695  

Afschrijvingen  €          898   €          898  

Totaal Vaste activa  €      2.695   €      3.593  

     

Vlottende activa    

Voorraden  €          806   €          948  

Vorderingen en overlopende activa  €       2.500   €          170  

Liquide middelen  €     24.322   €     25.735  

Totaal Vlottende activa  €    27.628   €    26.853  

     

Totaal Activa  € 30.323   € 30.446  
   

   

Toelichting op de balans   

Activa 2020-2021 2019-2020 

      

Vaste activa    

Tafels Novi Sad 2400 ( Heemskerk )  €       1.797   €       2.695  

Afschrijvingen 25 %  €          898   €          898  

Totaal Vaste activa  €      2.695   €      3.593  

     

Vlottende activa    

Voorraden    

Drank  €            -     €          157  

Emballage  €            56   €            23  

Etenswaren  €            -     €            18  

Shirtjes   €          750   €          750  

Vorderingen en overlopende activa    

Te verwachten oud papier 
opbrengsten 

 €            -     €            -    

Te verwachten sponsor  €       2.500   €          170  

     

Liquide middelen    

Kas Pim  €          360   €          360  

Kas Krijn  €            52   €          299  

Betaalrekening Rabobank  €     12.910   €     14.158  

Spaarrekening Rabobank  €     11.000   €     10.918  

Roparco  €            -     €            -    

Kruisposten (kas/bank/giro 
onderweg) 

 €            -     €            -    

     

Totaal Vlottende activa  €    27.628   €    26.853  

Totaal Activa  € 30.323   € 30.446  
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Passiva 2020-2021 2019-2020 

      

Eigen vermogen     

Kapitaal  €     25.644   €     21.865  

Resultaat boekjaar  €          127   €         -249  

Totaal Eigen vermogen  €    25.771   €    21.616  

     

Voorzieningen     

Tafels  €            -     €       4.612  

Groot onderhoud  €       2.986   €       1.985  

Jubileum  €       1.000   €          417  

     

Totaal Voorzieningen  €      3.986   €      7.014  

     

Kortlopende schulden     

Crediteuren en overlopende passiva  €          566   €       1.816  

Totaal Kortlopende schulden  €         566   €      1.816  

     

Totaal Passiva  € 30.323   € 30.446  
   

Toelichting op de balans   

Passiva 2020-2021 2019-2020 

      

Eigen vermogen     

Kapitaal  €     25.644   €     21.865  

Resultaat boekjaar  €          127   €         -249  

     

Totaal Eigen vermogen  €    25.771   €    21.616  

     

Voorzieningen     

Tafels  €            -     €       4.612  

Groot onderhoud  €       2.986   €       1.985  

Jubileum 2023  €       1.000   €          417  

     

     

Totaal Voorzieningen  €      3.986   €      7.014  

     

Kortlopende schulden     

     

Openstaande crediteuren  €          566   €       1.816  

     

Totaal Kortlopende schulden  €         566   €      1.816  

     

Totaal Passiva  € 30.323   € 30.446  
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Toelichting op de balans per 30 juni 2021  
 
Tafels 
De tafels zijn opgenomen tegen de boekwaarde op de balans. Van de afschrijvingstermijn van 4 
jaar is nu 2 jaar van de aanschafwaarde afgeschreven. De afschrijvingen zijn berekend door 
middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte 
economische levensduur.   
 
Voorraden 
Dit bedrag vertegenwoordigt de voorraad nog beschikbare SVN shirtjes en de lege kratten. De 
shirtjes zijn opgenomen tegen de verkoopsprijs en de kratten tegen de statiegeldwaarde. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet 
anders vermeld, ter vrije beschikking van de vereniging. Het betreffen de direct opeisbare 
vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen. 
 
Voorziening tafels 
Het gereserveerde bedrag is deels overgeboekt naar het eigen vermogen en deels toegevoegd 
aan het verwachte 50 jarig bestaan van de vereniging. 
 
Groot onderhoud  
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt 
bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks van jaren. De voorziening wordt 
lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. 
 
Openstaande crediteuren 
Betreft hier de nog te ontvangen huurnota gymzaal gedurende de maanden mei en juni 2021. 
Tevens nog een nota m.b.t. advertentie ledenwerving.  
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Begroting SVN 2021-2022 

 

Realisatie 
2019-2020 

Realisatie 
2020-2021 

Begroting 
seizoen 

2020-2021 

 Begroting 
seizoen 

2021-2022  

BATEN 
    

Contributies 
    

Jeugd - basis €           30 €            - €           - €            - 
Jeugd - competitie €          195 €            - €           - €            - 
Jeugd - evenementen 

 €            -   
Jeugd - table stars €            - €            -   
Senioren - basis €          405 €          405 €         405 €       1.350 
Senioren - competitie €       4.062 €       1.615 €      3.500 €       2.550 
Senioren - evenementen €          135 €          135 €         135 €          270 

Voordeelleden  €            -   
Donateurs €           98 €           98 €           98 €            98 
Toeslag administratiekosten 

 €            -   
Totaal Contributies €     4.925 €     2.253 €     4.138 €      4.268 
 

    
Sponsorgelden 

    
Sponsors €       2.500 €      2.500 €      2.500 €       2.500 
Grote club actie €          100 €           14 €           -  
Oud papier €       1.428 €       1.445 €          950 €            - 
 

    
Speculaasactie  €          601 €         781 €         200 €          500 
Totaal Sponsorgelden €     4.629 €     4.740 €     3.650 €      3.000 
 

    
Kantine 

    
Omzet kantine €       3.035 €         613 €      2.500 €       2.500 
Totaal Kantine €     3.035 €        613 €     2.500 €      2.500 
 

    
Overige opbrengsten 

    
Rente €             2 €             3 €           - €            - 
Overige opbrengsten €          816 €         292 €         300 €          100 

Totaal Overige opbrengsten €        818 €        295 €        300 €         100 

     
TOTALE BATEN €   13.407 €     7.901 €   10.588 €      9.868 
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Realisatie 
2019-2020 

Realisatie 
2020-2021 

Begroting 
seizoen 

2020-2021 

 Begroting 
seizoen 

2021-2022  

LASTEN 
    

Huisvesting 
    

Zaalhuur €       2.870 €         851 €      3.500 €      3.000 
Energie €          380 €         250 €         400 €         300 
Aanschaf AED €            - €      1.034 €           -  
Verzekering €          391 €         398 €         400 €         400 
Schoonmaak €           73 €           61 €         150 €         150 
Maatregelen corona €       1.242 €           -   
Totaal Huisvesting €     4.956 €     2.594 €     4.450 €      3.850 
 

    
Onderhoud 

    
Groot onderhoud €       1.966 €           - €         500 €          500 
Totaal Onderhoud €     1.966 €           - €        500 €         500 
 

    
Training 

    
Trainers €          315 €           90 €         475 €          475 
Opleidingen €           93 €           - €           -  
Materiaal €          130 €         246 €         350 €          350 
Totaal  €         538 €        336 €        825 €         825 
 

    
Competitie 

    
NTTB €       2.003 €      1.064 €      2.100 €       1.500 
Boetes €           23 €           - €           50 €            50 
Totaal Competitie €     2.026 €     1.064 €     2.150 €      1.550 
 

    
Evenementen 

    
Toernooien jeugd €            -  €           - €            - 
Activiteiten jeugd €           40 €            - €           - €            - 
Toernooien senioren €           94 €           14 €         100 €          100 
Activiteiten senioren €            - €            - €         100 €          100 
Activiteiten SVN €          217 €            - €         100 €          100 
Jubileum SVN 

    
Totaal Evenementen €         351 €          14 €        300 €         300 
         
Kantine         
Inkoop kantine €       1.429 €         407 €      1.250 €       1.250 
Totaal Kantine €     1.429 €        407 €     1.250 €      1.250 
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Overige kosten 
    

Afschrijvingen €       1.000 €      1.898 €      1.000 €          898 
Website €          975 €         441 €           - €          450 
Ledenwerving €          100 €         375 €         100 €          375 
Bestuurskosten €           65 €         111 €         150 €          150 
Bankkosten €          139 €         139 €         150 €          150 
Overige kosten €          111 €         395 €         500 €          500 
Totaal Overige kosten €     2.390 €     3.359 €     1.900 €      2.523 
 

    
TOTALE LASTEN €   13.656 €     7.774 €   11.375 €    10.798 

 
    

Resultaat €       -249 €        127 €       -787 €        -930 

 

Toelichting op de begroting seizoen 2021-2022 
 
We hebben deze begroting opgezet met de verwachting dat er geen beperkingen volgen en dat 
beide competities in zijn geheel kunnen worden gespeeld. 
 
Algemeen financieel beeld: 
Onze vereniging is financieel gezond. Wij kunnen de ALV voor seizoen 2021-2022 echter geen 
sluitende begroting voorleggen. We hebben te maken met een dalend aantal leden. Het bestuur 
spant zich in om deze daling zoveel mogelijk te beperken.  
Een daling van het ledenaantal heeft uiteraard consequenties voor de financiën. In het verleden 
hebben we de contributie echter niet verhoogd om tot een sluitende begroting te komen. Het 
bestuur wil ook dit seizoen de contributie en consumpties wederom niet  verhogen. Helaas is de 
bijdrage oud papier stopgezet. Daarom zijn er in de begroting geen inkomsten meer 
opgenomen.  
 
In seizoen 2021-2022 zijn we van plan meer geld uit te geven dan we binnenkrijgen. Dat kan, 
want we hebben nog voldoende reserve om te investeren in onze vereniging.  Verder zijn alle 
bedragen in de begroting opgenomen tegen de lijn der verwachting van een volledig seizoen.  
 
Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen.  
 


