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Financieel Jaarverslag 2015 
 
 
Toelichting op exploitatie, balans en begroting  
 
 
Exploitatie overzicht  
Seizoen 1 november 2014 t/m 31 oktober 2015 
 
Samengevat 

 Het afgelopen seizoen heeft TV Ilpendam een positief resultaat behaald van € 668.  

 De baten zijn gestegen door hogere inkomsten van contributies en kantine met daarnaast 
enkele incidentele sponsorbijdragen. De inkomsten bedragen circa € 29.500.   

 De lasten liggen met ruim € 29.000 op het niveau van voorgaande jaren (afgezien van 2014 
toen de onderhoudskosten relatief laag waren).   
 

Baten 
a) Contributies 
De inkomsten uit contributies zijn € 1.500 hoger dan vorig jaar, door een gestegen leden aantal. 
 
b) Sponsorbijdragen 
De sponsorinkomsten zijn dit jaar relatief hoog door twee incidentele sponsorbijdragen. Eén 
daarvan is gebruikt voor de aanschaf van het Tri-Tennis toestel.   
 
c) Kantine inkomsten 
De kantine inkomsten zijn flink gestegen dit jaar. Het is voor een groot deel te danken aan het 
succesvolle Lest Erop Toernooi dat in juni georganiseerd is. De getoonde bedragen zijn na aftrek 
van inkoopkosten. 
 
Lasten 
d) Baanonderhoud 
De kosten voor baan onderhoud zijn dit jaar € 1.000 hoger doordat tijdens het groot onderhoud 
in het voorjaar alle drie de banen zijn doorgespoten (voorgaande jaren werden steeds twee 
banen aangepakt. 
 
e) KNLTB 
Dit betreft de kosten van KNLTB lidmaatschap (afdracht per lid) en de kosten van deelname aan 
de voor- en najaarscompetities.  
  
f) Technische commissie 
Uitgaven betreffen  de aankoop van tennisballen en  de kosten voor de toernooien en Toernooi-
planner. De bijdragen van de competitieteams (totaal € 675) zijn in mindering gebracht. 
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g) Administratie kosten 
Dit zijn  kosten voor internet, de website en de boekhouding/ledenadministratie.  
 
h) Algemene kosten 
In deze post zijn de kosten opgenomen voor onder andere een attentie voor de vrijwilligers en 
kosten voor ‘lief en leed’. 
 
i) Onderhoud gebouwen/terrein 
Dit jaar is het clubhuis opgeknapt en zijn uitgaven gedaan voor de inventaris en het schilderwerk. 
Verder zijn het Tri-tennis toestel en jeugdnetten aangeschaft met behulp van een (eenmalige) 
sponsorbijdrage.  
  
j) Nuts bedrijven 
Betreft de uitgaven voor gas, elektriciteit, water, telefoon en het afvoeren van afval.  
 
k) Gemeentelijke heffingen 
Dit betreft de uitgaven voor Hoogheemraadschap, de onroerend zaak belasting en rioolheffing. 
 
l) Verzekeringen 
Hieronder vallen de kosten voor aansprakelijkheids- en opstalverzekering. 
 
m) Bankkosten 
Kosten voor de zakelijke rekeningen bij ABN AMRO en Rabobank. 
 
n) Rentekosten 
Betaalde rente voor de lening voor de Tennisforce banen. Door de aflossingen op de lening zijn 
de rentekosten jaarlijks gedaald.  
 
 
 
 

Balans per ultimo oktober 2015 
 
Activa 
1. Vaste activa 
Afgelopen jaar zijn geen investeringen gedaan. De vaste activa op de balans zijn gedaald door de 
afschrijvingen.  
 
2. Bankrekeningen  
De getoonde bedragen van de Rabobank en ABNAMRO bankrekeningen zijn conform de saldi op 
de rekeningafschriften per eind oktober 2015. 
 
3. Debiteuren 
Betreft de na balansdatum ontvangen sponsorbedrag (€ 100) en vergoeding Eco taks (€ 385). Dit 
laatste is een teruggave van energie belasting. Deze regeling voor verenigingen wordt na 2015 
beëindigd.   
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Passiva 
4. Eigen vermogen 
Het eigen vermogen is met € 668 verhoogd door toevoeging van het positieve exploitatie 
resultaat in 2015. 
 
5. Obligaties 
Dit betreft de rentevrije schuld aan de leden die in 2005 een obligatie hebben gekocht om de 
nieuwe tennisbanen te financieren. Dit seizoen zijn wederom twee obligaties van elk € 250 
afgelost.  
 
6. Hypotheek  
Betreft de lening die in 2005 is afgesloten voor de aanleg van de Tennisforce banen. Ook in 2015 
is een aflossing gedaan van € 5.140. Begin 2016 zal de lening volledig zijn afgelost. 
 
7. Voorzieningen 
Dit betreft een nog te betalen factuur per balansdatum. Verder wordt jaarlijks een voorziening 
getroffen voor vervanging van lampen in de lichtmasten. 
 
8. Borg sleutels 
Het bedrag dat is ontvangen van leden voor een sleutel van het toegangshek van het tennispark. 
 
 
 
 

Begroting 2016 

 
Baten 

 Contributies: hierbij is rekening gehouden met de af- en aanmeldingen van het afgelopen 
seizoen en enige aanwas van nieuwe leden. Bovendien wordt de contributie verhoogd met 1 
à 2 euro per lidmaatschap. 

 Kantine: het begrote bedrag is iets lager dan de winst die in 2015 gerealiseerd is op de 
kantine verkopen.  

 Overige baten: begroot in lijn met inkomsten in 2015. 
 
Lasten 

 Baanonderhoud: de begroting is in lijn met kosten 2015. In het voorjaar van 2016 wordt 
opnieuw aan alle drie de tennisbanen groot onderhoud gepleegd.   

 KNLTB: begroting is in lijn met 2015.  

 Nutsbedrijven: hogere kosten begroot i.v.m. het wegvallen van de vergoeding Eco taks in 
2016. 

 Rente lasten: lage rente lasten begroot aangezien de lening voor de Tennisforce banen begin 
2016 zal worden afgelost. 

 Overige lasten: begrote bedrag is in lijn met uitgaven voorgaande jaren. 


