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2021

Debet Credit

Schaapskooi 22.867,97 0,00

Verbouwingen 324,97 0,00

Inventaris 3.067,54 0,00

Bank 1 R/C 430,83 0,00

Rabobank RC 2.370,02 0,00

Rabobank Spaar 53.500,00 0,00

Kapitaal 0,00 48.032,31

Reserve Huur 0,00 10.000,00

Reserve Branddekking 0,00 20.000,00

Reservering Opleidingsbudget 0,00 1.500,00

Reservering EAD 0,00 75,00

Reservering Redvesten 0,00 382,00

Reservering Droogpakken 0,00 2.400,00

Reservering Communicatiemiddelen 0,00 1.900,00

Reservering Vaartuigen 0,00 750,00

Reservering groot onderhoud Ankerpunt 0,00 1.000,00

Saldo verlies 2021 3.477,98 0,00

Totaal 86.039,31 86.039,31
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2021

Omzet

Sponsorgelden -1.162,36

Opbrengsten Bewakingen 880,00

Contributie 20.770,05

Overige opbrengsten 649,90

Totaal omzet 21.137,59

Kosten

Huur bedrijfspand 739,27

Huur zwembadwater 8.957,30

Energie en water 275,41

EHBO-kosten 1.283,38

Overige huisvestingskosten 96,67

Onderhoud inventaris 238,52

Bondsgeld KNBRD 3.976,01

Diploma kosten 156,41

brigadekleding 129,75

Overige exploitatiekosten 36,50

Kantoorbenodigdheden 128,14

Zwembadbenodigheden 638,56

Computer en ICT 628,94

Telecommunicatie 109,67
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Administratiekosten 84,62

Overige kantoorkosten 3,87

Onderhoudskosten auto 482,73

Overige autokosten 815,32

Representatiekosten 1.787,79

Bankrente en -kosten 314,08

Kosten Schaapskooi 1.549,00

Verzekeringen algemeen 2.064,67

Contributies en abonnementen 25,00

Overige algemene kosten 62,24

verenigingsactiviteiten 31,72

Totaal kosten 24.615,57

Saldo -3.477,98



Toelichting FY2021 

Balans 

Schaapskooi 
De schaapskooi betreft de locatie van de vereniging op Sportlaan 5a, 2406 LD Alphen aan den Rijn. 

Deze is vervaardigd door leden van de vereniging zelf. De huidige methode van waardering is op 

basis van kostprijs, met een jaarlijkse afschrijving 10%. Het afschrijven zal starten vanaf 2022.  

Verbouwingen 

Verbouwingen betreffen toevoegingen aan de Schaapskooi door derden.  

Inventaris 

De inventaris betreft al het materieel dat de vereniging gebruikt bij haar reguliere activiteiten, met 

uitzondering van op de balans vermeldde duurzame middelen.  

Bank 1 R/C, Rabobank RC en Rabobank Spaar 

De betreffende bankrekeningen zijn gewaardeerd tegen actuele waarde per 31-12-2021 en vinden 

aansluiting met het bankboek en bankrekening.  

Kapitaal 
Het kapitaal van de vereniging is het kapitaal dat zij tot haar beschikking heeft.  

Reserve Huur 

Het reserve huur is een reserve om te garanderen dat de vereniging haar activiteiten kan blijven 

uitoefenen in geval van financiele weerslag. 

Reserve Branddekking 

Het reserve branddekking is een reserve om te garanderen dat de vereniging – noodgedwongen – 

haar activiteiten kan voortzetten op een andere locatie.  

Overige reserveringen 

De vereniging heeft het streven om grote toekomstige lasten/investeringen te spreiden over 

verschillende jaren. Hierom heeft zij verschillende reserves opgesteld ten behoeve van een aantal 

doeleinde, namelijk: 

- Opleidingsbudget, om te garanderen dat vereniging haar leden kan ontwikkelen is er een 

opleidingsbudget met een plafond van €1.500,-; 

- AED, om vervanging van de huidige AED te garanderen wordt er jaarlijks €75,- gedoteerd; 

- Redvesten, om vervanging van de huidige redvesten te garanderen wordt er jaarlijks €150, - 

gedoteerd; 

- Droogpakken, om vervanging van de huidige droogpakken te garanderen wordt er jaarlijks 

€1.600,- gedoteerd; 

- Communicatiemiddelen, om vervanging van de huidige communicatiemiddelen (portofoons, 

etc.) te garanderen wordt er jaarlijks €700,- gedoteerd; 

- Vaartuigen, om vervanging van de huidige vaartuigen te garanderen wordt er jaarlijks 

€1000,- gedoteerd; 

- Grootonderhoud Ankerpunt, om kwaliteit en onderhoud van de huidige locatie 

(Ankerpunt/Schaapskooi op balans) te garanderen wordt er jaarlijks €1000, - gedoteerd. 



 

 

Saldo verlies 2021 

Dit betreft het saldo van verlies dat de vereniging in 2021 heeft geleden.  

Winst en verliesrekening 

De omzet, evenals kosten, zijn geboekt op het moment dat deze worden ontvangen/betaald door de 

vereniging. Dit is een praktische overweging van de vereniging om rompslomp rondom overlopende 

posten te voorkomen.  

Omzet 
De sponsorgelden van 2021 vallen negatief uit doordat er een betaling (circa €2k, -) ten behoeve van 

de sponsoractie van 2020 is gemaakt in Januari 2021.  

Verder haalt de vereniging het gros van haar inkomsten uit de contributie van de leden.  

Kosten 

De voornaamste vaste kosten van de vereniging zijn de contributies naar de KNBRD toe, de huur van 

het benodigde badwater bij de Thermen 2 ten behoeve van de trainingen en de diverse 

verzekeringen omtrent het Ankerpunt en de verschillende voertuigen van de vereniging. Daarbij zijn 

er een aantal eenmalige kosten/irreguliere kosten, zoals representatiekosten (kosten ten behoeve 

van activiteiten en representatie naar de leden toe) en kosten van de Schaapskooi/het Ankerpunt. 

Deze laatste kosten zijn kleinere kosten die niet geactiveerd kunnen worden op balans.  
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