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 €  €  €  € 

ACTIEF

Vlottende activa

Voorraden 3.149           2.242           

Vorderingen en overlopende activa 40.349         39.066         

Liquide middelen 97.085         88.260         

140.583      129.568  

Totaal activa 140.583       129.568   

 €  €  €  € 

PASSIEF

Eigen vermogen 137.575       127.319   

Kortlopende schulden en overlopende passiva 3.008           2.249        

Totaal passiva 140.583       129.568   

31-12-2018 31-12-2017

Balans per 31 december 2018

31-12-201731-12-2018
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2018 2017
 €  €  €  €  €  € 

Baten

Contributie Leden 8.650           8.935           -285             

Baromzet 39.643         32.709         6.934           

Verhuuropbrengsten 3.434           6.625           -3.191          

Subsidieopbrengsten 5.000           709               4.291           

Bonus Leveranciers 1.739           1.937           -198             

Totale baten 58.466         50.915        7.551       

Resultaten commissies 2.738            -7.552          10.290     

Lasten

Bar -19.504        -19.860        356               
Huur en GWE -14.485        -14.945        460               

Onderhoud -4.655          -13.828        9.173           

Internet, Telefoon, TV -1.541          -1.532          -9                  

Wijkkrant -62                -502             440               

Administratie -950             -678             -272             

Verzekering -1.398          -1.380          -18                

Bestuurskosten -2.548          -2.757          209               

Diverse lasten -5.170          -360             -4.810          

Totale lasten -50.313       -55.842       5.529       

Financiele baten en lasten

Baten 14                 43                 -29                

Lasten -649             -605             -44                

Totale financiële baten en lasten -635             -562             -73           

Totaal resultaat 10.256         -13.041        23.297     

-10.256        13.041         

-                -                

Onttrokken respectievelijk ten gunste 

van de bestemmingsreserve

 Afwijking 

Exploitatieoverzicht 2018 versus 2017
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2018 2018
 €  €  €  €  €  € 

Baten

Contributie Leden 8.650           9.000           -350             

Baromzet 39.643         35.000         4.643           

Verhuuropbrengsten 3.434           6.000           -2.566          

Subsidieopbrengsten 5.000           600               4.400           

Bonus Leveranciers 1.739           2.000           -261             

Sponsoring -                -                -                

Totale baten 58.466         52.600        5.866       

Resultaten commissies 2.738            -                2.738        

Lasten

Bar -19.504        -25.000        5.496           

Afschrijvingen -                -                

Huur en GWE -14.485        -15.000        515               

Onderhoud -4.655          -4.500          -155             

Internet, Telefoon, TV -1.541          -1.500          -41                

Wijkkrant -62                -1.200          1.138           

Administratie -950             -1.250          300               

Verzekering -1.398          -1.300          -98                

Bestuurskosten -2.548          -1.500          -1.048          

Diverse lasten -5.170          -1.000          -4.170          

Totale lasten -50.313       -52.250       1.937       

Financiele baten en lasten

Baten 14                 150               -136             

Lasten -649             -500             -149             

Totale financiele baten en lasten -635             -350             -285         

Totaal resultaat 10.256         -                10.256     

 Afwijking 

 Exploitatieoverzicht 2018 versus begroting 2018 
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 €  € 

Baten

Contributie Leden 8.550           

Baromzet 37.000         

Verhuuropbrengsten 4.250           

Subsidieopbrengsten -                

Bonus Leveranciers 1.750           

Totale baten 51.550        

Resultaten commissies -                

Lasten

Bar -20.000        

Huur en GWE -17.500        

Onderhoud -5.000          

Internet, Telefoon, TV -1.550          

Wijkkrant -1.225          

Administratie -1.200          

Verzekering -1.425          

Bestuurskosten -2.500          

Diverse lasten -500             

Totale lasten -50.900       

Financiele baten en lasten

Baten -                

Lasten -650             

Totale financiele baten en lasten -650             

Totaal resultaat -                

 Begroting 2019 

                                    2.019 
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Toelichting op balans en exploitatieoverzicht

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Voorraden

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs inclusief omzetbelasting.  De waardering van de 

voorraden komt tot stand op basis van fifo.

De vorderingen worden gewaardeerd op 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.

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.

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking 

staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

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.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis 

van historische kosten tenzij anders vermeld.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, 

gebaseerd op de tot dat moment 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.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

De specificatie per 31 december is als volgt: 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Debiteuren 2.394           3.375           

Te vorderen commissies* 34.726         32.789         

Statiegeld 1.101           483               

Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten 2.128           2.419           

40.349         39.066         

Voor beide boekjaren is de voorziening voor oninbaarheid nihil.

*De specificatie van de te vorderen van commissies is als volgt: 31-12-2018 31-12-2017

€ €

ABC Club 3.939           4.277           

Biljart club 361               458               

Bridge 253               115               

Gemengd Koor Evergreens 12.617         12.079         

Videoclub 1.061           1.152           

Fotoclub 356               591               

Instuif 992               748               

Klaverjassen 324               353               

Schietclub 297               547               

Sjoelclub 354               418               

Soos 484               157               

Spilbrekers ** -556             -915             

Sport 14.244         12.809         

34.726         32.789         

** De commissie Spilbrekers heeft een hoger saldo in beheer gegeven dan ze als eigen kasgeld 

bezit. Derhalve een negatief saldo.

De vordering op de commissies betreft het saldo van de liquide middelen (kas en bank) in het 

bezit van de commissie per einde boekjaar.
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Liquide middelen
De specificatie per 31 december is als volgt: 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Kas 799               1.227           

Bankrekeningen 16.746         10.036         

Spaarrekeningen 79.540         76.997         

97.085         88.260         

Eigen vermogen

Specificatie van het eigen vermogen is als volgt: 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Bestemmingsreserve 137.575       127.319       

137.575       127.319       

Het verloop van de bestemmingsreserve is als volgt: 2018 2017

€ €

Saldo 1 januari 127.319       140.360       

Overboeking van overige reserve -                -                

Ten laste respectievelijk toevoeging vanuit het resultaat 10.256         -13.041        

Saldo 31 december 137.575       127.319       

De reserve is bestemd voor het onderhoud en verduurzaming van de huidige locatie.

Door de commissies wordt indien gewenst gebruik gemaakt van het in beheer geven van 

liquide middelen aan de vereniging. Dit saldo is verwerkt in bovenstaand saldo en bedraagt € 

5.932 (2017: 5.601). Dit saldo staat ter vrije beschikking van de desbetreffende commissies, het 

overig saldo staat ter vrije beschikking van de vereniging.

De liquide middelen staan op naam van de vereniging niet zijnde de commissies. De liquide 

middelen in bezit van de commissies zijn verantwoord onder de vorderingen. 
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Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie per 31 december is als volgt: 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Crediteuren 1.667           694               

Overige schulden en vooruitontvangen bedragen 1.341           1.555           

3.008           2.249           

Toelichting op de onderscheiden posten van de winst-en-verliesrekening

Contributie

Verloop van het aantal leden is als volgt 2018

Actief lidmaatschap 1.1. 695               

Nieuw + 61                 

Royeringen en/of opzeggingen -/- 66                 

Actief lidmaatschap 31.12. 690               

Resultaten commissies

Het resultaat van de commissies is als volgt verdeeld: 2018 2017

€ €

ABC Club -339             -946             

Discoclub 453               459               

Biljart club 303               417               

Bridge 137               -163             

Gemengd Koor Evergreens 456               -2.344          

Videoclub -41                457               

Fotoclub -234             174               

Instuif 243               161               

Kienen 206               -1                  

Klaverjassen -29                117               

Schietclub -                188               

Schilderclub 50                 196               

Sjoelclub -65                -43                

Soos 162               -718             

Spilbrekersband 190               31                 

Sport 1.436           -5.213          

Wijkvisie -                -                

Div. activiteiten* -190             -324             

2.738           -7.552          
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Onderhoud

Bestuurskosten

Diverse lasten

Ondertekening van de jaarrekening

Sneek, 

Bestuur:

Was getekend:

De heer J.B. Terpstra De heer H. Huitema

Voorzitter Algemeen lid

De heer G. Verschoor Mevrouw C. Volberda

Secretaris Algemeen lid

De heer J.S. Kuiterman Mevrouw M.A. van der Kooij

Penningmeester Algemeen lid

Mevrouw C. Jonkman

Algemeen lid / ledenadministratie

In 2017 zijn onder de onderhoudskosten naast het reguliere onderhoud ook de kosten verantwoord met 

betrekking tot de verbouwing. Dit betreffen voornamelijk kosten voor verf en vloerbedekking. Deze kosten 

bedragen € 8.059 en betreffen incidentele kosten. Dit betrof een eenmalige uitgave in 2017.

De "diverse lasten" betreffen kleine investeringen die hebben plaatsgevonden in het boekjaar, maar ook 

de aanschaf van 2 nieuwe biljarttafels waarvoor in 2018 ook subsidie is ontvangen ad € 5.000. 

In 2018 hebben een tweetal algemene activiteiten plaatsgevonden, zijnde de AED herhalingscursus en 

samen eten. In 2017 betroffen de activiteiten de AED herhalingscursus en een toneelavond.

Onder de bestuurskosten zijn de kosten met betrekking tot vergaderingen en onkosten ten behoeve van 

vrijwillgers (bijvoorbeeld relatiegeschenken) verantwoord.

Algemeen:

De resultaten van de commissies zijn als volgt bepaald: 

Door de commissies worden liquide middelen (kas en bank) aangehouden. De mutatie tussen het saldo 

van de liquide middelen van huidig en vorig boekjaar wordt verantwoord als resultaat in deze 

jaarrekening. Daarnaast is er mogelijk sprake van incidentele gebeurtenissen waaruit mogelijk een 

resultaat volgt voor een specifieke commissie vanuit de vereniging geredeneerd. Deze resultaten zijn 

gecumuleerd met het resultaat, zijnde de mutatie tussen het saldo van de liquide middelen huidig en vorig 

boekjaar.

Div activiteiten*

dinsdag 5 maart 2019

Concept, geen kascontrole plaatsgevonden 10 / 11



Wijkvereniging de Spil

te Sneek
Jaarrekening 2018

Verslag kascontrole

Datum kascontrole: 

Onderzocht: Jaarrekening 2018

Penningmeester: De heer J.S. Kuiterman

Financieel assistent: Mevrouw M.A. van der Kooij

Kascommissie: De heer A.M.F. Draisma

Mevrouw B. Toering

Aanwezig:

De heer A.M.F. Draisma (1e kascommissielid)

Mevrouw B. Toering (2e kascommissielid)

De heer J.S. Kuiterman

Mevrouw M.A. van der Kooij

Waar:  

De spil, Molenkrite 169 te Sneek

Uitgevoerde controle:

-          Controle van de eindsaldi kas en bankrekeningen per 31.12.2018;

-          Steekproefsgewijze controle van de kas en bankrekeningen over het jaar 2018; en

-          Steekproefsgewijze controle van de commissies.

Conclusie:

Bij de controle zijn geen onregelmatigheden naar voren gekomen.

Aanbevelingen: 

Geen.

Voorstel:

De kascommissie:

Was getekend:

De heer A.M.F. Draisma Mevrouw B. Toering

1e kascommissielid 2e kascommissielid

De kascommissie stelt de Algemene Leden Vergadering voor de jaarrekening 2018  van de Wijkvereniging 

de Spil goed te keuren en hiermee het bestuur van de Wijkvereniging de Spil décharge te verlenen over het 

gevoerde financIële beleid over het boekjaar 2018.

dinsdag 5 maart 2019
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