ALGEMENE VERGADERING 2015
17 MAART 2015
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014
_______________________________________
De realisatie geeft ten opzichte van de begroting een bijzonder goed resultaat. Gingen wij bij de
AV2014 nog uit van een sluitende begroting, we hebben het jaar afgesloten met een winst van
bijna 5 duizend euro.
De vermogenspositie is daardoor verbeterd naar ruim 59 duizend euro.
Algemeen.
Voor de TC’s waren er lagere bijdragen aan activiteiten, botenhuis en bestuur. Deze drie
onderdelen komen uit met name lagere bijdragen.
Zwemmend Redden.
De contributie-inkomsten bij het zwemmend redden, snorkelen en trimzwemmen waren ongeveer
gelijk aan de begroting.
Bij de start van het zwembadseizoen deed zich de gelegenheid voor een half uur eerder te
beginnen, wardoor we eerder (kunnen) beginnen in aanloop naar het C elementair zwemmen. Dat
leidde wel tot meer zwembadhuur. De kosten van de opleidingen zijn deels gedekt uit de subsidie
voor de bevorderingsprogramma's.
Per saldo een overschot van € 3.319.
Onderwatersport
De TC had een meevaller door extra inkomsten i.v.m. wakklimmen.
Per saldo een tekort van € 872.
Varend Redden
De begrote inkomsten van en uitgaven voor de bewakingen zijn beiden hoger dan geschat. Er
waren vrijwel geen uitgaven voor aanschaf van varend materieel. De uitgaven voor onderhoud van
varend materieel waren hoger door beschadigingen aan de kiel van een Capelli. Daarnaast is een
werkpak met drijfvest aangeschaft (nieuwe uitvoering).
Per saldo een overschot van € 1.428.
Activiteiten
Bij de activiteiten zijn uitgaven gedaan voor het kamp, het minikamp en de EHBO-cursussen. De
kosten van het kamp zijn deels gedekt uit de subsidie voor de bevorderingsprogramma's. Het
kledingplan is afgelopen jaar niet uitgevoerd en de bijdrage van de Clubkas Campagne van de UW
Rabobank is doorgeschoven naar 2015.
De roeiteams maakten minder kosten door minder wedstrijden.
Per saldo een tekort van € 32.
Botenhuis
De exploitatie van het botenhuis kende minder uitgaven. Er waren echter ook minder inkomsten uit
het gebruik van het botenhuis door derden.
Per saldo een overschot van € 7.

Bestuur.
De inkomsten en uitgaven van het bestuur zijn gelijk geweest. Door de lage rentestand zijn op
inkomsten uit de rente lager dan verwacht. De uitgaven voor de VOG’s zijn vergoed door de
NOC*NSF. Per saldo een sluitende realisatie.
IJsselgatta.
De uitgaven zijn voor de domeinnaam. Per saldo een tekort van € 70.
Bouwstenen voor de toekomst.
De inkomsten voor BvdT betroffen een gedane toezegging uit 2014. Per saldo een overschot van
€ 1.200.

Een aantal andere 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 onderhoudsuitgaven van ons materieel lopen wel
door;
- Er is in het afgelopen jaar geen individuele investering > 2.500 euro gedaan. Er zijn wel
aanschaffingen geweest: 1 nieuwe werkpak met drijfvest, naast diverse kleinere
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 23 duizend euro;
- De RBIJ kan met het vermogen van 31 december 2014 maar een beperkte tijd vooruit 1 :
· zonder enige inkomsten:
0,9 jaar;
· zonder subsidies van de gemeente:
1,3 jaar.
We streven naar een vermogen van tenminste 1 jaar zonder inkomsten.
In 2014 zijn geen aantal bedragen direct ten gunste van de balansposten geboekt.

Kerncijfers 2014

Begroting

Realisatie

Contributies

20.800

20.417

Subsidies gemeente

23.500

23.496

Bewakingen

11.000

12.311

Inkomsten

Uitgaven
Contributies bonden
Botenhuis
Zwembad
Aanschaffingen materiaal

2.500

2.443

23.200

21.731

18.000

18.505

~ 5.000

~ 3.000

In de overlopende posten nog te betalen (190) en te ontvangen (191) zijn opgenomen:
- Nog te betalen uitgaven voor onderhoud van het varend materieel, de bankkosten van het
laatste kwartaal en uitgaven voor een werkpak dat pas in 2015 betaald wordt;
- Nog te ontvangen bedragen voor een bewaking, vergoeding VOG van NOC*NSF én de rente
van de spaarrekening.
Als cijfermatige toelichting zijn resultaatrekening en de balans ultimo 2014 bijgevoegd.
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Exclusief IJsselgatta
RBIJ Financieel jaarverslag 2014 - AV 2015 vastgesteld
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Het bestuur vraagt de Algemene Vergadering het financieel jaarverslag 2014 met de bijbehorende
balans en resultaatrekening 2014 vast te stellen.

Met een sportieve groet van de penningmeester,
Johan de Graaf
Penningmeester RBIJ
Maart 2015

Aldus vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering van de Reddingsbrigade IJsselstein
van 17 maart 2015.
__________
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