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26 MAART 2013
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012
_______________________________________
De realisatie geeft ten opzichte van de begroting een goed resultaat. Gingen wij bij de AV2012 nog
uit van een sluitende begroting, we hebben het jaar afgesloten met een winst van ruim
vijfenveertig honderd euro. Het resultaat van IJsselgatta was ruim drieëntwintig honderd euro en
bijna tweeenentwintig honderd euro op de andere posten.
De vermogenspositie is daardoor verbeterd naar ruim 43 duizend euro.
De voornaamste meevallers zijn te vinden bij:
- Bij het waterspektakel IJsselgatta een positief resultaat van ruim drieëntwintig honderd euro.
Dit resultaat is verdeeld over verschillende onderdelen, waardoor deze onderdelen zelf een
beter resultaat boeken;
- De onderdelen hebben een lagere bijdrage aan botenhuis gehad, doordat dit onderdeel zelf
hogere inkomsten had;
- Een positief resultaat bij Zwemmend Redden door de hogere contributie-inkomsten;
- Een positief resultaat bij Varend Redden door meer inkomsten uit bewakingen en lagere
uitgaven door geen aanschaffingen voor varend materieel.
De voornaamste tegenvaller is:
- Een negatief resultaat bij Onderwatersport, mede door lagere inkomsten.
Een aantal zaken:
- De vereniging heeft geen schulden;
- Er lopen een aantal langer lopende (wederzijdse) verplichtingen: de huur aan de gemeente
voor het botenhuis, de huur van de zwembadbanen voor het zwembadseizoen t/m juli, de
verzekering van het botenhuis en de meerjarige sponsorcontracten. Formeel zijn er geen
andere verplichtingen, maar zaken als onderhoudskosten van ons materieel lopen wel door;
- Er is in het afgelopen jaar geen individuele investering > 2.500 euro gedaan. Er zijn wel
kleinere aanschaffingen geweest: overlevingspak met reddingsvest, materiaal uit het
Rabobank project van onderwatersport, een reservering voor materiaal voor het kamp et
cetera;
- De totale contributie-inkomsten zijn ruim 20 duizend euro;
- De inkomsten uit subsidies van de gemeente zijn ruim 20 duizend euro;
- De inkomsten en uitgaven voor de landelijke rampenoefening aan de Lek van 3 november en
het Rabobank stimuleringsfonds zijn gelijk gehouden. De afrekening van beiden vindt
namelijk in 2013 plaats.
- De RBIJ kan met het vermogen van 1 januari 2012 maar een beperkte tijd vooruit 1 :
· zonder enige inkomsten:
0,61 jaar;
· zonder subsidies van de gemeente:
2,07 jaar.
Dat is ongeveer gelijk aan vorig jaar. We streven naar een vermogen van tenminste 1 jaar
zonder inkomsten.
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Exclusief IJsselgatta
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Begroting

Realisatie

Contributies

20.247

20.340

Subsidies gemeente

20.823

20.823

7.900

9.393

0

2.329

2.365

2.401

Botenhuis

22.219

22.261

Zwembad

16.079

16.480

5.900

~ 5.000

Inkomsten

Bewakingen
Saldo IJsselgatta
Uitgaven
Contributies bonden

Aanschaffingen materiaal

In de overlopende posten nog te betalen (182) en te ontvangen (183) zijn opgenomen:
- Nog te betalen kosten voor onderhoud van het varend materieel, de bankkosten van het
laatste kwartaal en uitgaven voor materieel die pas in 2013 betaald worden;
- Nog te ontvangen bedragen voor opleidingen, bewakingen en het botenhuis én de rente van
de spaarrekening;
- De afrekeningen van de landelijke rampenoefening en het Rabobank stimuleringsfonds.
Tevens is de huur van het botenhuis voor januari 2013 al in 2012 betaald (184).
Als cijfermatige toelichting zijn staat van baten en lasten en de balans ultimo 2012 bijgevoegd.
Het bestuur vraagt de Algemene Vergadering het financieel jaarverslag 2012 met de
bijbehorende balans en staat van baten en lasten 2012 vast te stellen.
Met een sportieve groet van de penningmeester,
Johan de Graaf
Penningmeester RBIJ
Maart 2013
__________
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