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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013
_______________________________________
De realisatie geeft ten opzichte van de begroting een bijzonder goed resultaat. Gingen wij bij de
AV2013 nog uit van een sluitende begroting, we hebben het jaar afgesloten met een winst van
ruim 9 duizend euro. Het resultaat van IJsselgatta was ruim 27 honderd euro en ruim 66 honderd
euro op de andere posten.
De vermogenspositie is daardoor verbeterd naar ruim 54 duizend euro.
De voornaamste meevallers zijn te vinden bij:
- Bij het waterspektakel IJsselgatta een positief resultaat van ruim 27 honderd euro. Voorstel
is om een deel van het resultaat te bestemmen voor onderwatersport voor de Sportsfair die
op dezelfde dag als Ijsselgatta werd gehouden (300 euro) en de rest van het resultaat te
bestemmen voor Bouwstenen voor de Toekomst. De reden voor dat laatste is dat in de
sponsering van IJsselgatta 168 stenen met een waarde van 8.400 euro zijn opgenomen,
zonder dat de sponsoren daar apart voor hebben betaald;
- Extra inkomsten ZR door een cursus Zwemmend Redden voor Zwembaden
- Minder zwembadhuur door een kleiner aantal avonden in de 2e helft van 2013
- Ruim vier duizend euro meer inkomsten van bewakingen (maar ook meer uitgaven)
- Een gesponsord overlevingspak en reddingsvest
- Vrijwel geen uitgaven aanschaf varend materieel (maar ook geen inkomsten verkoop)
- Meer inkomsten ehbo door de beginnerscursus (maar ook meer uitgaven)
- Een opbrengst van ruim vier duizend euro van het in 2013 gestarte project Bouwstenen

voor de Toekomst.
De voornaamste tegenvaller is:
- De kosten van het 40-jarig jubileum.
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
aanschaffingen geweest: 2 overlevingspakken met reddingsvest, naast diverse klienre
aanschaffingen bij varend redden, onderwatersport, materiaal voor het kamp en ehbo et
cetera;
- De totale contributie-inkomsten zijn ruim 20 duizend euro;
- De inkomsten uit subsidies van de gemeente zijn ruim 20 duizend euro;
- De RBIJ kan met het vermogen van 31 december 2013 maar een beperkte tijd vooruit 1 :
• zonder enige inkomsten:
0,9 jaar;
• zonder subsidies van de gemeente:
2,3 jaar.
Dat is beter dan vorig jaar. We streven naar een vermogen van tenminste 1 jaar zonder
inkomsten.
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Exclusief IJsselgatta

In 2013 zijn een aantal bedragen direct ten gunste van de balansposten geboekt en niet als positief
resultaat in de baten. Voorbeeld is het omzetten van de diploma’s. In 2012 was hiervoor aan
kosten 1.000 euro opgenomen, terwijl de in 2013 betaalde factuur maar 500 euro bedroeg. Het
vrijvallend deel is ten gunste van de balans geboekt.
De reservering calamiteiten is overgeboekt naar de reservering onderwatersport. In de afgelopen
jaren is weinig tot niets betaald van deze reservering die ontstaan is door een reddingactie van de
duikers.
De reservering Bouwstenen voor de Toekomst is als nieuwe balanspost opgenomen. Deze wordt
gevormd door het resultaat van IJsselgatta en een overboeking uit de reservering van Zwemmend
Redden.
Kerncijfers 2013

Begroting

Realisatie

Contributies

20.800

20.358

Subsidies gemeente

22.800

22.878

8.000

12.392

Saldo IJsselgatta

0

2.709

Saldo Bouwstenen voor de Toekomst

0

4.006

2.000

3.358

Inkomsten

Bewakingen

Uitgaven
Jubileum
Contributies bonden

2.500

2.323

Botenhuis

22.400

22.643

Zwembad

17.300

16.108

5.900

~ 3.000

Aanschaffingen materiaal

In de overlopende posten nog te betalen (186) en te ontvangen (187) zijn opgenomen:
- Nog te betalen kosten voor onderhoud van het varend materieel, de bankkosten van het
laatste kwartaal en uitgaven voor de twee overlevingspakken die pas in 2013 betaald
worden;
- Nog te ontvangen bedragen voor opleidingen, bewakingen, botenhuis, de sponsoring van één
overlevingspak én de rente van de spaarrekening;
Als cijfermatige toelichting zijn staat van baten en lasten en de balans ultimo 2013 bijgevoegd.

Het bestuur vraagt de Algemene Vergadering het financieel jaarverslag 2013 met de
bijbehorende balans en staat van baten en lasten 2013 vast te stellen.

Met een sportieve groet van de penningmeester,
Johan de Graaf
Penningmeester RBIJ
Maart 2014
__________
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