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1 SAMENVATTING 
 
Zoals vermeld in de statuten van Victoria Squash Rotterdam wordt er uiterlijk 
binnen zes maanden na het verstrijken van het kalender-/boekjaar een 
jaarrekening met toelichting opgemaakt. Deze jaarrekening is tot stand gekomen 
op basis van de jaarcijfers 2018. 
 
In 2018 zijn we overgegaan van het kasstelsel naar factuurstelsel. Dit is meer in 
lijn met fiscale voorwaarden, waarbij het toepassen van het factuurstelsel 
verplicht is indien sprake is van teruggaaf omzetbelasting. Daarnaast ontstaat er 
minder onduidelijkheden over de feitelijke debiteuren en crediteuren en zijn 
openstaande vorderingen en betalingen beter inzichtelijk in de boekhouding. 
 
Contributies 
Zoals gepresenteerd bij de jaarvergadering van vorig jaar, hebben we 2017 een 
boekhoudkundige wijziging doorgevoerd met betrekking tot de contributiegelden.  
Vanaf september 2017 worden de contributies van het nieuwe verenigingsjaar 
geboekt op de Verlies- en Winstrekening als gerealiseerde opbrengsten (zijnde de 
werkelijk ontvangen contributiegelden) en op de balans als ongerealiseerde 
opbrengsten (zijnde nog te ontvangen contributiegelden). Hierbij worden de 
inkomsten in de boeken gesplitst tussen 2 kalenderjaren. Het negatieve resultaat 
van 2017 werd gedreven door deze wijziging. Dit verklaart grotendeels het 
verschil ten opzichte van 2018. 
 
Het beleid ten aanzien van achterstallige contributies is verder verscherpt. Door 
de ledenadministratie en ondergetekende wordt eerder en harder opgetreden bij 
uitblijven van tijdige betaling, mede door inschakeling van een incassobureau. 
Hierdoor konden contributies van het huidige verenigingsjaar en van voorgaande 
jaren, voor zover mogelijk, alsnog geïnd worden. 
 
Overige opbrengsten 
De opbrengsten exclusief contributies is in 2018 substantieel gestegen. Er zijn 
een aantal belangrijke oorzaken die hieraan ten grondslag liggen.  
Er is een overzicht gemaakt van lopende sponsorovereenkomsten waarvoor nog 
geen factuur was verzonden. Daarnaast zijn huidige en nieuwe sponsoren actief 
benaderd voor sponsoring van onze vereniging op diverse vlakken.  
Voor Squash Jeugd Rotterdam (SJR) werd een aparte boekhouding gevoerd. Deze 
werden niet geïntegreerd in de boekhouding van Victoria Squash Rotterdam. Het 
totale resultaat was daardoor niet volledig. Vanaf 2018 maken de opbrengsten en 
kosten van SJR ook onderdeel uit van de jaarcijfers. 
In september 2018 zijn we gestart met de Rotterdam Squash Academy (RSA). De 
opbrengsten en kosten van RSA zijn ook geïntegreerd in de jaarcijfers. 
 
Huisvestingskosten 
Aan de kostenzijde is te zien dat de kosten voor huisvesting (met andere 
woorden de afdracht aan de SV Victoria) significant dalen van ruim 80 duizend 
euro in 2016 naar 62 duizend euro in 2017 en 45.295 euro in 2018. Dit wordt  
mede veroorzaakt dankzij duurzaamheidsinitiatieven van de SV (denk hierbij aan 
het plaatsen van LED lampen) en een verhoogde opbrengst van onze huurbanen 
en racketverkoop, die via de SV Victoria in onze afdracht worden verrekend.  
 
Sportverenigingskosten 
Het verschil van de sportverenigingskosten in 2018 ten opzichte van 2017 kan 
grotendeels verklaard worden door de integratie van de cijfers van de Squash 
Jeugd Rotterdam (SJR) en de Rotterdam Squash Academy (RSA), zoals ook aan 
de opbrengstenkant vermeld. 
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Verder kunnen de verschillen verklaard worden door een lagere afdracht aan de 
squashbond, een actiever clubleven, lagere kosten voor de Dutch Open Masters 
en hogere kosten voor de Rotterdam Open. 
 
Naar aanleiding van feedback van de deelnemers aan de Rotterdam Open 2017 
en vrijwilligers is besloten om het toernooi in 2018 professioneler aan te pakken 
en het toernooi naar een hoger niveau te tillen. Het prijzengeld in 2018 was 
daardoor ten opzichte van vorig jaar hoger alsook de promotionele artikelen. 
De opbrengsten kwamen via verschillende kanalen binnen: via contante betaling, 
toernooi.nl en pinbetalingen aan bar in het clubhuis. De pinbetalingen waren bij 
de SV Horeca niet meer te achterhalen, waardoor het negatieve resultaat in de 
jaarcijfers een vertekend beeld geeft van de Rotterdam Open 2018. 
 
De Dutch Open Masters 2018 werd met een positief resultaat afgesloten. Door de 
uitstekende organisatie en grote tevredenheid van de deelnemers is dit toernooi 
in 2019, naar aanleiding van een ingediende ‘bid’, wederom aan Victoria Squash 
toegekend. 
 
Tot slot 
Op basis van de jaarcijfers 2018 zijn door het squashbestuur het jaarverslag en 
de jaarrekening voor 2018 vastgesteld, welke gecontroleerd zijn door de 
kascommissie. 
 
 
Rotterdam, 2 juni 2019  
 
Rita Ramkisoen 
Penningmeester  
Victoria Squash Rotterdam 
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Resultaat 
 
Vergelijkend overzicht 
 
Het resultaat over 2018 bedraagt positief € 60.059 tegenover negatief € 30.372 
over 2017. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat: 
 
 

  2018 2017 

  € % € % 

Opbrengsten         

Gerealiseerde contributies 113.463   56.331   

Overige opbrengsten 72.516   37.234   

  185.979 100,0 93.565 100,0 

          

Kosten         

Afschrijvingen 5.982 3,2 4.280 4,6 

Huisvestingskosten 45.511 24,5 62.092 66,4 

Sportverenigingskosten 69.401 37,3 47.539 50,8 

Verkoopkosten 1.081 0,6 2.785 3,0 

Algemene kosten 3.946 2,1 4.241 4,5 

  125.920 67,7 120.936 129,3 

          

Financiële baten en lasten         

Rentebaten en soortgelijke 
opbrengsten 

0 0,0 -3.000 0,0 

Belastingen resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening 

0 0,0 0 0,0 

Buitengewone baten/lasten 0 0,0 0 0,0 

          

Resultaat 60.059 32,3 -30.372 -29,3 
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Financiële positie 
 
Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden: 
 
 

  31-12-18 31-12-17 

  € € € € 

Beschikbaar op lange termijn:         

Ondernemingsvermogen 47.950   -9.107   

Voorzieningen  2.496   4.000   

Langlopende schulden 5.937   462   

    56.382   -4.645 
Waarvan vastgelegd op lange 

        
termijn: 

Materiële vaste activa   13.267   10.249 

          

Beschikbaar op korte termijn:         

Nog te ontvangen contributies   72.972   72.628 

          

Werkkapitaal   116.087   57.734 

          

Dit bedrag is als volgt 
aangewend: 

        

Vorderingen 29.549   35.137   

Geldmiddelen 94.633   24.912   

    124.182   60.049 

Af: kortlopende schulden   8.095   2.315 

          

Werkkapitaal   116.087   57.734 
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018  
 
 

  31-12-18 31-12-17 

  € € € € 

ACTIVA         

          

Vaste activa         

          

Materiele vaste activa         

Renovatie squashbanen 13.267   9.067   

Kantoorinventaris 0   600   

Geluidsinstallaties 0   582   

    13.267   10.249 

          

Vlottende activa         

          

Vorderingen         

Debiteuren/Contributies 29.549   32.137   

Overlopende activa 0   0   

    29.549   32.137 

          

Geldmiddelen 94.633 94.633 24.912 24.912 

          

Totale activa   137.449   67.298 
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  31-12-18 31-12-17 

  € € € € 

PASSIVA         

          

Eigen vermogen         

Eigen vermogen 47.950   -12.107   

Overige reserves 0   0   

    47.950   -12.107 

          

Voorzieningen         

Voorziening talentenfonds 1.500   1.000   

Voorziening oninbaar 996   3.000   

    2.496   4.000 

          

Langlopende schulden         

Andere obligatieleningen en  0 0 0 0 

  onderhandse leningen         

          

Kortlopende schulden         

Ongerealiseerde contributies 72.972   72.628   

Schulden aan leveranciers en  5.937   462   

  handelskredieten         

Omzetbelasting 8.095   2.314   

Overlopende passiva 0   0   

    87.003   75.404 

          

Totale passiva   137.449   67.298 
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2 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2018 
 
 
  2018 2017 

  € € 

Opbrengsten     

Gerealiseerde contributies 113.463 56.331 

Overige opbrengsten 72.517 37.234 

  185.979 93.565 

      

Kosten     

Afschrijvingen 5.982 4.280 

Huisvestingskosten 45.511 62.092 

Sportverenigingskosten 69.401 47.539 

Verkoopkosten 1.081 2.785 

Algemene kosten 3.946 4.241 

  125.920 120.936 

      

Bedrijfsresultaat 60.059 -27.372 

      

Financiële baten en lasten 0 -3.000  

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 60.059 -30.372 

      

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 0 0 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  
na belasting 

60.059 -30.372 

      

Buitengewone baten 0 0 

      

Resultaat 60.059 -30.372 
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN  
 RESULTAATBEPALING 
 
 
ALGEMEEN 
 
De activiteiten van Squashvereniging Victoria, statutair gevestigd te Rotterdam, 
bestaan voornamelijk uit het beoefenen en bevorderen van de squashsport. 
Zij tracht onder meer te bereiken door: 
 a. wedstrijden te doen houden; 
 b. oefening van de leden, junioren en aspirantleden te verzorgen; 
 c. evenementen op het gebied van de squashsport te organiseren; 
 d. de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden.  
 
 
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE 
JAARREKENING 
 
De jaarrekening is opgesteld volgens de grondslagen voor financiële 
verslaggeving conform het kasstelsel. 
 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden 
plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag 
voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva 
gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 
Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn 
gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden 
voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
 
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 
 
Materiële vaste activa 
 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd 
met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere 
waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte 
economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage 
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er 
wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 
 
Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. 
Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de 
passiefzijde van de balans. 
 
De terreinen worden niet afgeschreven. 
 
De bedrijfsgebouwen worden lineair afgeschreven op basis van de geschatte 
economische levensduur van 20 jaar. 
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Vorderingen en overlopende activa 
 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde 
en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk 
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering 
gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 
beoordeling van de vorderingen. 
 
Geldmiddelen 
 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien 
middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering 
rekening gehouden. 
 
Voorzieningen 
 
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is 
dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is 
te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste 
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende 
verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen 
worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De voorzieningen hebben een 
overwegend langlopend karakter. 
 
Langlopende schulden 
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen 
tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs. 
 
Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële 
waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en 
transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. 
 
 
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING 
 
Algemeen 
 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de 
geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en 
andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen. 
 
Resultaatbepaling 
 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten 
en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde 
waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de 
goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun 
oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze 
voorzienbaar zijn. 
 
 



Victoria Squash Rotterdam – Jaarrekening 2018 
 

 

 14 

 
 
Opbrengsten 
 
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar 
geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over 
de omzet geheven belastingen. 
 
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op 
het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle 
belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen 
wordt aan dezelfde periode toegerekend. 
 
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de 
diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de 
dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de 
totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan 
dezelfde periode toegerekend. 
 
Vanaf september 2017 worden de contributies van het nieuwe verenigingsjaar 
geboekt op de Verlies- en Winstrekening als gerealiseerde opbrengsten (zijnde de 
werkelijk ontvangen contributiegelden) en op de balans als ongerealiseerde 
opbrengsten (zijnde nog te ontvangen contributiegelden). 
 
Exploitatiesubsidies 
 
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht 
in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de 
opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. 
 
Afschrijvingen 
 
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van 
vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte 
economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële 
vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 
 
Financiële baten en lasten 
 
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende 
renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen. 
 
Belastingen 
 
De vennootschapsbelasting, indien van toepassing, wordt berekend tegen het 
geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt 
gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de 
jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties 
(indien van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie 
daarvan waarschijnlijk is. 
 
Buitengewone baten en lasten 
 
Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die 
voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die duidelijk te onderscheiden zijn 
van de activiteiten in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening en derhalve 
naar verwachting zelden zullen voorkomen. 
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 
 
 
ACTIVA 
 
 
Vaste activa 
 
Specificatie verloop materiële vaste activa 
 
 

   
Aanschaffings- Afschrijvingen Boekwaarden 

 
jaar % waarden t/m 2017 2018 t/m 2018 per 31-12-2018 

   
€ € € € € 

        Overige activa 
 

20 27.335 27.335   -    27.335   -    
Fitness 

 
20 18.000 18.000   -    18.000   -    

Renovatie 
squashbanen 

 
20 18.042 8.975 3.000 11.975 6.067 

      
0 

 Renovatie 
squashbanen 2018 20 9.000   -    1.800 1.800 7.200 
Kantoorinventaris 

 
20 5.098 4.498 600 5.098   -    

Geluidsinstallaties 
 

20 3.251 2.669 582 3.251   -    

        
        
   

53.391 34.142 5.982 40.124 13.267 
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Vlottende activa 
 
 
Vorderingen 
 
  31-12-2018 31-12-2017 
Debiteuren/Contributies € € 
Contributiedebiteuren 21.699 25.193 
Overige debiteuren 7.850 6.944 
Voorziening dubieuze debiteuren 0 0 

      
Totaal debiteuren/contributies 29.549 32.137 
 
 
 
 
 
 
Geldmiddelen 
 
  31-12-2018 31-12-2017 
  € € 
Bestuursrekening 0615.3552.18  83.426 23.912 
Spaarrekening Talentenfonds 0436.1105.20  1.502   
Rekening SJR 0591.0644.56  4.353   
Rekening RSA 0824.9027.26  3.417 1000 
Kas 1.935 0 
      
Totaal geldmiddelen 94.633 24.912 
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PASSIVA 
 
 
Eigen vermogen 
 
  31-12-18 31-12-17 

  € € 

Stand per 1 januari -12.107 18.221 

Resultaatbestemming boekjaar 60.059 -30.372 

Onverklaarbaar verschil -2 44 

Stand per 31 december 47.950 -12.107 
 
 
 
Voorzieningen 
 
  Stand per     Stand per 
  1-1-2018 Dotatie Onttrekking 31-12-2018 
  € € € € 

          
Voorziening talentenfonds 1.000 1.000 -500 1.500 
Voorziening oninbaar 3.000  0 -2.004 996 
          
Totaal 4.000 1.000 -2.504 2.496 
 
In de begroting voor 2018 was geen voorziening voor groot onderhoud 
opgenomen mede in afwachting van het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) welke 
door de onderhoudscommissie is samengesteld. Op basis van de adviezen in dit 
plan zal vanaf 2019 een voorziening voor groot onderhoud worden getroffen. 
 
 
Langlopende schulden 
 
  31-12-18 31-12-17 

  € € 

Leningen 0 0 

      

Totaal 0 0 
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Kortlopende schulden 
 
  31-12-18 31-12-17 

  € € 

   Schulden leveranciers en handelskredieten 5.937 462 

   Omzetbelasting 8.095 2.314 

   Overlopende passiva:     

  Nog te crediteren bedragen 0 0 

  Nog te betalen SBN 0 0 

      

 
0 0 
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5 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING  
 OVER 2018 
 
 
 
Opbrengsten 

 
2018 2017 

  € € 
Gerealiseerde contributies vorige verenigingsjaar 76.977 20.017 
Gerealiseerde contributies huidige verenigingsjaar 36.486 36.314 
Totaal Gerealiseerde contributies 113.463 56.331 
 
Vanaf september 2017 worden de contributies van het nieuwe verenigingsjaar 
geboekt op de Verlies- en Winstrekening als gerealiseerde opbrengsten (zijnde de 
werkelijk ontvangen contributiegelden) en op de balans als ongerealiseerde 
opbrengsten (zijnde nog te ontvangen contributiegelden). 
 
Het aantal leden per 31 december 2018 was 366 verdeeld over (zie voor een 
nadere toelichting het secretarieel jaarverslag): 
 
 2018 2017 
   
Dagleden 28 32 
Mini 14 8 
Studenten 28 34 
Senioren 265 269 
Sponsoren 24 20 
Ereleden 6 6 
Flex 1 0 
Totaal aantal leden per einde jaar 366 369 
 
Hoewel we de afgelopen jaren een lichte daling zien van leden is de verhuur van 
banen substantieel gestegen. Deze inkomsten hiervan komen binnen via het 
kassasysteem van de horeca en worden verrekend met de doorbelasting SV 
welke de laatste jaren mede hierdoor een aanzienlijke daling tot gevolg heeft. 
 
 
  2018 2017 
  € € 
Clubtoernooien 1.328 679 
Clubkleding 31 4.511 
Verhuur ruimtes 7.747 6.102 
Sponsoring 10.240 4.473 
Sponsoring eredivisie 11.846 9.648 
SJR Squash Jeugd Rotterdam 9.568 0 
RSA Rotterdam Squash Academy 20.552 0 
Rotterdam Open 982 2.096 
Dutch Open Masters 9.380 8.201 
Diverse opbrengsten 842 1.523 
Totaal Overige Opbrengsten 72.517 37.233 
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Afschrijvingen materiële vaste activa 
  2018 2017 

  € € 

      

Renovatie squashbanen 4.800 3.000 

Kantoorinventaris 600 630 

Geluidsinstallatie 582 650 

Fitnessapparatuur 0 0  

Totaal Afschrijvingskosten 5.982 4.280 
 
 
 
Huisvestingskosten 
  2018 2017 

  € € 

      

Totaal Doorbelasting SV, verdeeld over: 45.295 62.092 

  Afdracht SV Kosten Personeel 18.386 17.440 

  Afdracht SV Huur 7.835 3.096 

  Afdracht Service BTW hoog 14.895 37.376 

  Afdracht Service BTW 0% 4.179 4.180 

Onderhoudskosten 216 0 

Totaal Huisvestingskosten 45.511 62.092 
 
 
De doorbelasting van de SV voor de squashvereniging bevat de volgende 
componenten in 2018: 
 
  2018 2017 

   € 

Toelichting doorbelasting SV    

Personeelskosten 18.386 17.440 

Huisvesting incl. OZB 16.278 16.278 

Energie 7.447 10.278 

Voorziening groot/klein onderhoud 2.200 10.998 

Overig 2.353 4.003 

Rente lening 20.631 20.547 

Aflossing 28.000 32.548 
     

Totaal 95.295 112.092 

Ingeschat verhuur 2018 -50.000 -50.000 

Doorbelasting excl. BTW 45.295 62.092 

 
 

 Restant hypotheek per einde 2018   € 364.000 
einddatum hypotheek 31-12-2031 
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Sportverenigingskosten 
  2018 2017 
  € € 
      
Afdracht SBN 5.830 7.706 
Kosten rackets en sportmiddelen 2.331 3.815 
Kosten clubleven en -toernooien 2.880 994 
Kosten sponsoring 169 0 

Kosten eredivisie dames 1.184 2.466 

Kosten eredivisie heren 16.268 17.318 

Kosten SJR 12.870 4.000 

Kosten RSA 15.224 0 

Kosten actie 75 jarig bestaan 0 204 

Kosten Rotterdam Open 5.005 1.545 

Kosten Dutch Open Masters 7.433 9.493 

Overige kosten 207 0 

Totaal  Sportverenigingskosten 69.401 47.539 

 
 
 
Algemene kosten 
  2018 2017 
  € € 
      
Kantoorbenodigdheden 105 221 
Abonnementskosten 534 64 
Bestuurskosten 1.214 937 
Assurantiekosten 1.277 1.806 
Administratiekosten 409 904 
Bankkosten 282 309 
Overige algemene kosten 125 0 
Totaal algemene kosten 3.946 4.241 
 
 
 
 
Verkoopkosten 

  2018 2017 

  € € 
      
Promotiekosten 1.013 2.511 
Representatiekosten 68 273 
Totaal Verkoopkosten 1.081 2.785 
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Financiële baten en lasten 
  2018 2017 
  € € 
      
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0 -3.000 
Totaal financiele baten en lasten 0 -3.000 
 
 
Buitengewone baten 
  2018 2017 
  € € 
      
Buitengewone baten 0 0 
Totaal buitengewone baten 0 0 
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Toelichting op de eredivisie 
 
De jaarcijfers, en dus ook de jaarrekening, zijn gebaseerd op het boekjaar, zijnde 
kalenderjaar 2018 (januari tot en met december).  
De sponsorovereenkomsten en opstelling van eredivisiespelers met bijbehorende 
afspraken worden echter overeengekomen op basis van een verenigingsjaar 
(september tot en met augustus). Bij bepaling van de opstelling per wedstrijd is  
uitgegaan van een budget van € 20.000 voor de heren eredivisie en € 5.000 voor 
de dames eredivisie. Dit is conform de door de ALV goedgekeurde begroting voor 
2018. 
 
In de volgende tabellen tonen wij ter verduidelijking de eredivisie verantwoording 
voor het kalenderjaar 2018 en het seizoen 2018/2019.  
 
 
  2018 2017 

  € € 

Toelichting eredivisie o.b.v. Kalenderjaar     

Sponsoring eredivisie dames 3.284 348 

Sponsoring eredivisie heren 8.562 9.300 

Overige sponsoropbrengsten 10.240 4.473 

Totale opbrengsten 22.086 14.121 

      

Kosten spelers eredivisie dames 800 2.316 

Kosten spelers eredivisie heren 15.280 16.728 

Diverse kosten (o.a. Horeca) 1.372 740 

Totale kosten 17.452 19.784 

      

Totaal resultaat eredivisie 4.634 -5.663 
 
 
 
  2018-2019 2017-2018 

  € € 

Toelichting eredivisie o.b.v. Verenigingsjaar 
t.o.v. Budget 

    

Sponsoring eredivisie dames 5.000 1.817 

Sponsoring eredivisie heren 20.000 14.300 

Extra sponsoring eredivisie heren 3.700 0 

Totale budget 28.700 16.117 

      

Kosten spelers eredivisie dames 3.050 1.550 

Kosten spelers eredivisie heren 21.991 13.755 

Diverse kosten (o.a. Horeca) 1.797 1.046 

Totale kosten 26.838 16.351 

      

Totaal resultaat eredivisie 1.862 -234 
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Ondertekening van de jaarrekening 
 
 
Vaststelling jaarrekening 
 
De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur c.q. de 
Algemene Vergadering. 
 
 
Rotterdam, 2 juni 2019 
 
 
 
 
 
Rita Ramkisoen (penningmeester) 
 
 
 
 
 
Mei Haighton (voorzitter) 
 
 
 
 
 
Elma Lammers (secretaris) 
 
 
 
 
 
Ronald Permentier (bestuurslid sportzaken) 
 
 
 
 
 
Johan Camps (bestuurslid sponsoring) 
 
 
 
 
 
Dennis Huisman (bestuurslid jeugdzaken) 
 
 
 
 
 
 


