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1. Inleiding 
 
Dit is het jaarverslag 2018-2019 van Turnvereniging Wilskracht Amsterdam. Afgelopen jaar 
was een redelijk rustig jaar met weinig grote veranderingen. We hebben net als vorig seizoen 
meisjesturnen, jongensturnen, kleutergymnastiek en Klimdoek aangeboden. Door een groot 
team van lesgevers en assistenten werd lesgegeven en met de kinderen aan wedstrijden en 
activiteiten deelgenomen.  
 
In dit jaarverslag doen wij als bestuur verslag van waar wij als vereniging mee bezig zijn 
geweest. In hoofdstuk 2 vindt u een overzicht van de bestuursleden, lesgevers, assistenten 
en ook het ledenaantal van de afgelopen jaren. Het Bestuursverslag, hoofdstuk 3, laat zien 
waar wij ons als bestuur mee bezig hebben gehouden. Het Technisch Verslag, hoofdstuk 4 
gaat over turntechnische zaken zoals lesgevers, lesgroepen, assistenten en wedstrijden. Tot 
slot kunt u in het Financieel Jaarverslag, hoofdstuk 5, het financiële resultaat, de balans en 
inventaris van 2018-2019 inzien, net als de begroting voor 2019-2020. 
 
Met dit jaarverslag hoopt het bestuur van Wilskracht een goed beeld te geven van het seizoen 
2018-2019. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 2 november 2019 in Het Ladderhuis 
in het Westerpark zal dit jaarverslag mondeling worden toegelicht en is er de mogelijkheid 
vragen te stellen. 
  
Namens het bestuur, 
  
Leonie Hoever, voorzitter 
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2. Kerngegevens Turnvereniging Wilskracht 
 
Bestuur (na ledenvergadering 2018) 
Voorzitter       : Leonie Hoever 
Secretaris      : Heidi Lutgendorff 
Penningmeester      : Leo Kruse 
Commissaris      : Anne Oud 
Commissaris      : Lies Kloosterhuis 
Commissaris      : Esther Alexandre 
NB Binnen het bestuur zijn de verschillende taken en aandachtsvelden verdeeld en 
vastgelegd.  
 
Aftreedschema 
De criteria met betrekking tot het aftreden van bestuursleden zijn als volgt in de statuten en 
reglementen beschreven: 
 
Statuten:  
De afgetredenen zijn terstond herkiesbaar. 
Huishoudelijk reglement:  
Er wordt gestreefd naar een aftreden aan het begin van het vierde verenigingsjaar nadat een bestuurslid gekozen 
is. Ieder jaar treedt een functiedragend en een niet-functiedragend bestuurslid af. 
 

Naam In het bestuur Functie  Aftreeddatum 
Lies Kloosterhuis  2011 Commissaris november 2019 
Anne Oud 2016 Commissaris november 2020 
Leo Kruse 2013 Penningmeester november 2021 
Esther Alexandre 2017 Commissaris november 2021 
Leonie Hoever 2018 Voorzitter november 2022 
Heidi Lutgendorff 2014 Secretaris november 2022 

 
Lesgevers/assistenten Licentie   Bij Wilskracht 
Nicole Brink   N3 tot 21/11/2018  sinds 9/2002 
Isabeau Stamhuis  N3 tot 28/09/2020  sinds 1/1999 
Kim Hamersma  N3 tot 13/11/2018  sinds 9/2008 
Shamio Liem   N3 tot 17/12/2017  oud-lid 
Surya Carhillo   N3 tot 19/04/2019  sinds 3/2006 
Sybren de Vries  N3 tot 31/05/2022 
Cheyenne Olf   N2 (behaald in 2016)  sinds 9/2008 
Nina Kruse   N2 (behaald in 2017) 
Jop Sutmuller   N2 (behaald in 2016)   
Blen Kurabachew  N1 (behaald in 2013)  sinds 9/2011 
Myrthe Diekema  N2 (behaald in 2016)  sinds 3/2011 
Rani Valies   N2 (behaald in 2018) 
Isabella Bruckwilder  N2 (behaald in 2019) 
Bregt Kruse   N2 (behaald in 2019 
Rayssa Cruz de Medeiros  
Rowan Neve   N2 (behaald in 2019) 
Maria de Roever  N2 (behaald in 2018)   
Mats Ringers 
Femke Wenneker  N2 (behaald in 2019) 
Inge Wenneker  N2 (behaald in 2019) 
Mika Dijkstra  
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Er is in 2018-2019 volgens het volgende rooster lesgegeven: 
 
Maandag tijd leeftijd niveau lesgever 
Mema 1 17:15 - 18:15 2012- 2008 D5/D4 Nicole 
Mema 2 18:30 - 19:30 2010 - 2008 D5/D4 Nina & Myrthe 
Mema 3 19:30 - 20:30 2007 - 2006 D5/D4 Nina & Myrthe 
     

Dinsdag     

Wedstrijdgroep 19.00 - 21.00 2005 - 2003 Keuze Danielle 
Jodi 1 17:00 - 18:00 2013 - 2011  Sybren 
Jodi 2 18:00 - 19:00 2010 - 2009  Sybren 
Jodi 3 19:00 - 20:15 2008 +  Sybren 
     

Woensdag     

Talentengroepje 17.00 – 18.00 2012 - 2011  Danielle 
Mewo1 18.15 - 19.15 2012 - 2010 D5/D4 Nina & Myrthe 
Klimdoek 19:30 - 21:00 2008 +  Shamio 
     

Donderdag     

Medo 1 16.30 - 18.30  2010 - 2008 D5/D4 Kim 
Medo 2 18.30 - 19.30 2008 - 2007 D5/D4 Kim 
Medo 3 19.30 - 21.00 2006 - 2003 D5/D4 Kim 
     
     

Vrijdag     

Mevrij 2 17.30 - 18.30 2012 - 2010 D5/D4 Cheyenne & Rani 
Wedstrijdgroep  18.30 - 20.30 2007 - 2003 D3 en keuze Cheyenne & Rani 
     
Zaterdag     
Kleuters 1 09:30 - 10:15 2014 - 2013  Surya / Rosa 
Kleuters 2 10:15 - 11:00 2014 - 2013  Surya / Rosa 
Meza 1 11:30 - 12:30 2012 - 2011 D5/D4 Surya 
Meza 2 12.30 - 13.45 2010 - 2009 D5/D4 Surya 
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Overzicht ledenaantallen 2005 – 2019 
 
 

 
 
 
peildatum 9 oktober 2019: 237 
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3. Jaarverslag Bestuur  
 
 
Het bestuur 
Het bestuur van Wilskracht heeft het afgelopen jaar zeven keer vergaderd. De onderwerpen 
die het bestuur vooral bezig hebben gehouden zijn de lesgevers, de bezetting van de lessen 
en de wachtlijsten, maar ook bijvoorbeeld de juryleden.  
 
 
KNGU 
Het afgelopen seizoen zijn de contacten met de KNGU beperkt gebleven.  
 
 
Stichting Turnstad Amsterdam 
Wilskracht is per 1 januari 2019 niet meer aangesloten bij Stichting Turnstad Amsterdam 
(STA). De reden hiervoor is dat STA besloot contributie te gaan heffen. Gezien het feit dat er 
binnen het bestuur al niet veel animo was om de STA-vergaderingen bij te wonen en we van 
mening waren niet veel profijt te hebben van ons lidmaatschap, besloot het bestuur het 
lidmaatschap te beëindigen.  
 
De afdelingen 
Het totale aantal leden was per 1 oktober 2019 237, 1 minder dan vorig jaar. Na het vertrek 
van Amber hebben we enige moeite gehad weer net zo efficiënt de ledenadministratie bij te 
houden als daarvoor. Dat probleem is nu opgelost. Voortdurend punt van aandacht blijft dat 
de lesuren ook echt vol zitten. Op alle uren zijn, naast de lesgever(s), voldoende assistenten 
aanwezig. 
 
Wilskracht kent een wachtlijst, met name voor de kleuters en voor de meisjes van 6 tot 8 jaar. 
We proberen binnen de lessen wat sneller meisjes door te schuiven of te bezien of we voor 
een aantal lessen de leeftijden kunnen aanpassen, zodat er meer meisjes kunnen gaan turnen. 
Voor de kleuters geldt dat de twee uren op de zaterdagochtend vol bezet waren. Voor deze 
uren is er altijd al een forse wachtlijst geweest, waarvoor we soms een wachtlijststop invoeren 
omdat de lijst te lang wordt.  
 
De jongenslessen gaan goed en Sybren heeft wederom het hele jaar lesgegeven aan de drie 
groepen op dinsdag met zijn assistenten.  
 
De zaal 
Wilskracht huurt de zaal van het Marcanticollege. De zaal voldoet aan alle eisen en we zijn 
over het algemeen zeer te spreken zijn over de accommodatie. De deurbel is een enkele keer 
nog wel een probleem, maar dit is dan vaak te wijten aan menselijk handelen en niet aan 
falende apparatuur.  
 
 
Materiaal 
Van de opbrengst van de Grote Clubactie, maar liefst €1652,50, hebben we een nieuwe 
lange mat aangeschaft.  
 
Lies Kloosterhuis heeft ook in het afgelopen seizoen de turnpakjes beheerd. Nieuw dit jaar 
waren de Wilskrachtlegging en -sweater, die door de leden goed gekocht worden. Lies heeft 
voor de oude witte trainingspakken een mooi uitleensysteem bedacht: alle meisjes van de 
wedstrijdgroepen lenen per jaar een trainingspak. Hierdoor verschijnen onze turnsters als 
een eenheid op de wedstrijden en dat staat erg professioneel en gewoon ook mooi! 
 
Het Marcanticollege heeft een aantal nieuwe toestellen aangeschaft, waaronder een brug. 
Vlak voor de Clubkampioenschappen werd hij geleverd. 
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Rob de Ruijter heeft zijn taak als ‘toestellenman’ of toestelcommissie weer voortvarend 
ingevuld. Rob onderhoudt de toestellen en heeft contact met Janzen-Fritzen waar nodig.  
 
 
Website en mededelingenbord 
Wilskracht heeft een actuele website: www.tvwilskracht.nl met veel informatie over de 
vereniging, de lessen en de wedstrijden. Er hangt een mededelingenbord bij de ingang van 
het trappenhuis voor alle reguliere mededelingen.  
 
 
Webwinkel 
In de webwinkel van Wilskracht kan men turnkleding en accessoires kopen en het 
wedstrijdgeld betalen. Over het algemeen gaat dit goed. Lies regelt en coördineert het uitreiken 
van de bestelde artikelen.  
 
Meedoeweek 
Ter bevordering van de contacten met de ouders van leden en ter stimulering van het 
clubgevoel hebben we in oktober 2018 weer de meedoeweek voor ouders georganiseerd. Het 
blijft leuk de trotse kinderen te zien van wie hun ouders ook een poging wagen op een 
turntoestel! 
 
 
VOG, vertrouwenscontactpersoon 
Bijna alle lesgevers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd en gekregen c.q. 
zijn bezig met de aanvraag. Ida Stamhuis is vertrouwenscontactpersoon bij de vereniging.  
 
 
AVG 
Gedurende het hele seizoen heeft de privacy van onze leden onze aandacht gehad. Vanwege 
de privacywetgeving, de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) hebben we o.a. 
de website extra beveiligd, hebben alle bestuursleden en lesgevers een 
geheimhoudingsverklaring ondertekend en bespreken we de privacywetgeving regelmatig op 
bestuursvergaderingen. Daarnaast hebben o.a. we vastgelegd waarom en hoe lang we welke 
gegevens bewaren. We zijn ons bewust van het belang van het beschermen van de privacy 
van onze leden en zullen er scherp op blijven toezien dat we zorgvuldig met alle informatie om 
gaan. 

 
Activiteiten 
Naast de wedstrijden die genoemd worden in het verslag van de Technische Commissie heeft 
Wilskracht het afgelopen jaar de volgende activiteiten georganiseerd: 

• Jong en oud heeft van de Sint weer wat lekkers in de schoen gekregen. 
• Eind februari is traditiegetrouw het jaarlijks etentje gehouden om alle lesgevers, 

assistenten, juryleden en bestuursleden te bedanken voor hun inzet. Ook hebben 
we daar de WAUW-award uitgereikt aan de Waanzinnig Actieve Uitzonderlijk 
Wilskrachter Rani.  

• Als afsluiting van het seizoen zijn we met een flink aantal leden gaan 
trampolinespringen bij Bounz!  

• Er zijn 13 kinderen van of via Wilskracht met de KNGU op Zomerkamp geweest.   
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4. Jaarverslag Technische Commissie 
 
Lesgevers 
Afgelopen jaar zijn de lessen verzorgd door Leonie, Kim, Nicole, Sybren, Surya, Shamio, 
Cheyenne, Danielle, Rani, Nina en Myrthe. Voor de laatste drie was het het eerste jaar 
waarin zij zelfstandig lesgaven. Voor Danielle was het haar eerste jaar bij Wilskracht. 
 
Anne en Manissa zijn eind seizoen 2017/2018 gestopt met lesgeven en Leonie nam eind 
januari 2019 afscheid als lesgever vanwege een verhuizing. Aan het eind van het seizoen 
2018-2019 kondigden ook Nicole en Myrthe aan dat zij stoppen met lesgeven. 
 
Cheyenne heeft dit seizoen haar niveau 3 opleiding grotendeels afgerond. Voor Nina, Rani 
en aankomend lesgevers Maria en Rowan is het wachten op de start van een nieuwe niveau 
3 opleiding. 
 
Assistenten 
Onze lesgevers hebben veel hulp gehad van de assistenten. Per les zijn er een tot drie 
assistenten, waardoor er meer aandacht is voor de kinderen in de les. Myrthe, Nina, Blen, 
Rayssa, Mika, Isabella, Mats, Jop, Inge, Femke, Nynke, Maria en Rowan zijn dit jaar blijven 
assisteren. Wij streven ernaar om de assistenten intern op te leiden, waardoor een deel in de 
toekomst ook kan gaan lesgeven. Dit lijkt heel goed te gaan, aangezien een groot deel van de 
huidige lesgevers ook intern is opgeleid! Afgelopen jaar hebben Inge, Femke, Rowan, Isabella 
en Bregt hun niveau 2 licentie behaald. Wij bedanken alle assistenten voor hun inzet! 
 
Meisjesturnen 
De indeling van de lesgroepen is min of meer gelijk gebleven. Meisjes die niveau D3 turnden, 
turnden in de wedstrijdgroepen. Meisjes die niveau D5 en D4 turnden, turnden in de 
recreatiegroepen. De meisjes die keuze oefenstof turnden konden naast de les op vrijdag ook 
op dinsdag trainen, in de SportXperience hal in Sloten. Deze nieuwe training werd verzorgd 
door Danielle. Ook hadden we van een Talentengroepje voor talentvolle meisjes vanaf 5,5 jaar 
die nog te jong waren voor deelname aan de competitie.  
 
De ambitie was om ook 1 gemengde groep te starten, voor jongens én meisjes, maar hier was 
dit seizoen helaas geen plek voor in het lesrooster. 
 
Jongensturnen 
Sybren heeft wederom de drie jongensgroepen op dinsdag lesgegeven. De lessen liepen 
goed. 
 
Klimdoek 
Shamio gaf de Klimdoekgroep op woensdagavond les. Het was weer een succesvolle les en 
een aantal meisjes uit de groep gaf wederom een show tijdens de Clubkampioenschappen. 
Het niveau van de meisjes begint uiteen te lopen, dus de wens is om de groep op te splitsen 
in beginners en gevorderden. 
 
Kleuters 
De kleuterlessen werden evenals de meisjeslessen op zaterdag weer door Surya gegeven. 
Surya is inmiddels een heel ervaren kleutergymjuf en het blijkt moeilijk haar te vervangen in 
de weken dat zij niet in Nederland is.  
 
Lesgeversbijeenkomsten 
Op 14 september en 21 juni zijn er lesgeversbijeenkomsten gehouden. Helaas zijn daarbij 
niet alle lesgevers aanwezig geweest, waardoor de bijeenkomsten minder zinvol zijn. Het is 
belangrijk dat de lesgevers bij de bijeenkomst in juni alleen aanwezig zijn om het komende 
lesrooster te bespreken en vast te stellen. 
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Wedstrijden 
Wilskracht organiseerde in 2018 weer de Turnproeven. Dit jaar deden er 12 kinderen van 
Wilskracht mee, 5 van Vriendschap en een grote groep van FDO.  
 
De meisjes uit de wedstrijdturngroepen deden mee aan de competitie in niveau D3 en in de 
keuze oefenstof. Maar liefst 19 van onze turnsters stroomden door naar het 
regiokampioenschap, dat helaas werd afgelast. Evengoed iets om trots op te zijn!  
 
Aan de competitie in niveau D4 deden 21 van onze turnsters mee. Twee meisjes mochten 
door naar de finale.  
 
Aan de jongenscompetitie deden 6 van onze turners mee, zij mochten allen door naar de 
finale. 
 
De Clubkampioenschappen werden gehouden op 22 juni. Er deden ruim 100 Wilskrachters 
mee! De wisselbekers gingen naar Mira Blue Nunes Cardozo Sakoun, Carmen Bijl, Isabelle 
Vredeveld en Tjeu van Gestel. 
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5. Financieel Jaarverslag 
 
 
Na twee jaren met een positief resultaat laten de cijfers dit jaar een negatief resultaat zien. 
Desalniettemin is het totale resultaat over de afgelopen drie jaar nog steeds positief (zie 
onderstaand overzicht). Wilskracht is nog steeds financieel kerngezond! 
 
We hebben vorig jaar besloten de vergoedingen voor de lesgevers na vele jaren te verhogen 
terwijl de contributies gelijk zijn gebleven. Uiteraard beïnvloedt dat het resultaat: de kosten 
stijgen terwijl de inkomsten gelijk blijven. De verwachting was dat we -gezien het resultaat 
van afgelopen jaren- ongeveer quitte zouden spelen. Dat is niet gelukt. 
 
De voornaamste oorzaak is dat de inkomsten uit contributies flink lager zijn dan begroot. 
Begin van afgelopen jaar is Amber gestopt met het wachtlijstbeheer en het plaatsen van 
nieuwe kinderen in de groepen. Dat was een zeer belangrijke maar lastige taak, die ze heel 
efficiënt deed. Het heeft een groot deel van het jaar geduurd om het gemis van Amber goed 
op te vangen. Daardoor is de bezetting van de groepen over het jaar heen onvoldoende 
geweest. Inmiddels loopt het wachtlijstbeheer weer op rolletjes en verwachten we voor het 
komende seizoen hier geen grote problemen. 
 
Opmerkelijke verschillen tussen begroting en resultaat: 
 
Inkomsten 

- contributie: zie toelichting hierboven 
- inkomsten uit verkoop kleding: er zijn veel turnpakjes uit de nieuwe collectie verkocht 
- inkomsten uit de grote clubactie worden niet begroot 

 
Uitgaven 

- kosten lesgevers vallen lager uit dan begroot doordat begroot is op maximale 
lesgeversbezetting; in de praktijk valt het meestal voordeliger uit. 

- er is uit de opbrengst van de grote clubactie een mooie lange mat aangeschaft; net 
zoals de inkomsten uit de GCA  niet zijn begroot zijn de bestedingen van de 
opbrengst ook niet begroot. 

- er is veel nieuwe turnkleding aangeschaft, deels vanwege de nieuwe turnpakjes, 
maar ook vanwege het aanleggen van een voorraad van de nieuwe sweaters en 
leggings. Ook zijn er oude trainingspakken opgekocht die gebruikt worden als 
leenkleding bij wedstrijden. Deze voorraad wordt niet meer verkocht en is 
afgewaardeerd. 

 
De begroting van seizoen 2019 – 2020 is voorzichtig opgesteld. We verwachten dit jaar 
weinig kosten voor aanschaf en reparaties van materiaal en toestellen. De lesindeling is ten 
opzichte van vorig jaar nogal veranderd. Het aantal lesuren is uitgebreid en er wordt nu op 
twee externe locaties les gegeven (klimdoek, keuze-oefenstof meisjes). De huurkosten en de 
kosten voor lesgevers nemen daarom toe, maar ook de inkomsten uit contributie zullen 
toenemen. Als het seizoen verloopt zoals we nu verwachten draait Wilskracht dit seizoen 
quitte. 
 
 
Oktober 2019, Leo Kruse, penningmeester 
 
 
 

Resultaat 2016 – 2017  € 871,37 Vermogen 2016 – 2017  € 20.284,02 

Resultaat 2017 – 2018  € 4.710,40 Vermogen 2017 – 2018  € 29.484,62 

Resultaat 2018 – 2019  -- € 3.515,29 Vermogen 2018 – 2019  € 27.617,46 



 

 
 
 
 
 

  

resultaat begroot resultaat resultaat begroot resultaat
2017-2018 2018-2019 2018-2019 2017-2018 2018-2019 2018-2019

contributie 45.389,47 44.500,00 41.882,50 huisvesting 7.925,44 8.100,00 8.318,20
contributie lessen 43.899,47 43.000,00 40.302,50 zaalhuur 7.925,44 8.000,00 8.318,20
inschrijfgeld nieuwe leden 1.490,00 1.500,00 1.580,00 beveiliging 0,00 100,00 0,00

personeelskosten 19.747,60 25.400,00 23.243,68
lesgevers en assistenten 16.139,31 19.300,00 18.571,77
premies en loonbelasting 3.231,00 4.000,00 4.180,00
loonadministratie 265,29 400,00 291,91
vergoedingen jureren 0,00 1.500,00 128,00
overige werkzaamheden 112,00 200,00 72,00

opleidingen 2.227,50 1.000,00 1.699,25
opleidingen 2.227,50 1.000,00 1.699,25

kosten leden 7.126,68 7.150,00 7.500,62
bondsgelden 6.623,15 6.600,00 6.997,90
activiteiten (sint, picnic) 285,36 300,00 363,12
algemene ledenvergadering 218,17 250,00 139,60

materialen 2.801,00 2.500,00 3.724,00 materialen 6.919,67 3.500,00 8.284,64
verkoop materiaal 132,50 aanschaf toestellen e.d. 760,65 1.500,00 2.958,75

reserveringen
aanschaf overige inventaris 342,99 26,98
aanschaf verbruiksmaterialen 7,47 74,55
reparaties en onderhoud 1.325,81 1.000,00 0,00

kleding 2.801,00 2.500,00 3.591,50 kleding 4.482,75 1.000,00 5.224,36

wedstrijden 2.212,80 2.000,00 1.906,15 wedstrijden 1.789,40 2.075,00 1.816,05
inschrijfgeld wedstrijden derden 1.012,50 1.000,00 980,00 inschrijfgelden KNGU 982,50 1.000,00 729,50
organisatie eigen wedstrijden 1.130,80 1.000,00 871,15 organisatie eigen wedstrijden 242,00 500,00 583,10
inkomsten verkoop CK 69,50 55,00 prijzen en vergoedingen CK 564,90 575,00 503,45

algemeen 1.728,03 0,00 1.672,77 algemeen 1.684,61 1.775,00 1.838,27
grote clubactie 1.367,00 1.652,50 onkosten bestuur 786,12 850,00 650,83
donaties 150,00 20,00 bestuursverzekering 74,90 75,00 76,40
diversen 210,00 0,03 representatie 147,61 200,00 209,35
rente 1,03 0,24 grote clubactie 43,50 43,50

diversen (bank, website, webwinkel) 632,48 650,00 858,19

Totaal 52.131,30 49.000,00 49.185,42 Totaal 47.420,90 49.000,00 52.700,71

Resultaat 2018-2019

Inkomsten Uitgaven

resultaat begroot resultaat stand stand
2017-2018 2018-2019 2018-2019 01-09-2018 01-09-2019

Netto resultaat 2017-2018 4.710,40 Betaalrekening 614136652 20.308,08 15.179,46
Spaarrekening 614146658 57,09 57,09

Begroot resultaat 2018-2019 0,00 Vermogensrekening 541651862 276,85 277,09
Kas 1.145,75 651,20

Netto resultaat 2018-2019 -3.515,29
Saldo 01-09-2018 21.787,77

Mutaties 2018 – 2019

Netto resultaat 2018-2019 -3.515,29

Af: uitgaven vorig boekjaar
- wedstrijdgeld -184,00
- vergoeding lesgevers/assistenten -263,00
- aanschaf kleding -1.667,95
- aanschaf I-pad -342,99
Bij: inkomsten vorig boekjaar
- contributie 236,00

Bij: nog te betalen huidig boekjaar
- wedstrijdgeld 0,00
- vergoeding lesgevers/assistenten 257,50
Af: nog te ontvangen huidig boekjaar
- creditnota zaalhuur Sloten -143,20

Saldo 01-09-2019 16.164,84 16.164,84

Resultaat 2018-2019

Resultaat Verantwoording saldi
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balans aanschaf afschrijving balans
2017 – 2018 2018 – 2019 2018 – 2019 2018 – 2019

Toestellen e.d.
2x minitramp
6x matten
2x dikke mat
trapeze stokken
2x reutherplanken
1x turnpaddestoel
1x minitramp. openeind
1x tumblingbaan 125,00 25,00 100,00
1x herenbrug
3x valmatwagen 10,00 10,00 0,00
1x damesbrug
1x mattenwagen
1x jongensbrug
2x gymblokken
trainingsmat
oefenbalk
nieuwe pomp tumblingbaan
landingsmat
pegasus 150,00 50,00 100,00
plofmat 25,00 25,00 0,00
evenwichtsbalkverbreder 10,00 10,00 0,00
wilskracht graffiti vlag
kar tumbling baan 10,00 10,00 0,00
klein materiaal 2012 20,00 15,00 5,00
2 klimdoeken 175,00 37,50 137,50
plankoline 2013 450,00 50,00 400,00
valmatje (handymat)
ballen, klein materiaal 2013
turntrainingsmateriaal 2013 50,00 50,00 0,00
klimdoek 2013, 2014
klein mat. 2014 40,00 20,00 20,00
turntrainingsmat 2014 20,00 10,00 10,00
springplank 2015 620,00 90,65 529,35
kleuter materiaal 2015
mat. r.g. sept. 2015 30,00 30,00 0,00
klein train. mat. jan. 2016
klein kleuter mat. mrt. 2016 70,00 25,00 45,00
plofmat mei 2016 240,00 80,00 160,00
oefenbalk + handst. bol mei 2016 330,00 110,00 220,00
hoepel voor klimdoek juni 2016 195,00 65,00 130,00
lusjes 50,00 12,50 37,50
mini voltige 1.222,21 222,21 1.000,00
renovatie  balken 2x 1.691,58 341,58 1.350,00
divers klein materiaal 2018 417,75 417,75
lange mat 2019 2.451,00 2.451,00

Apparatuur
muziek installatie 2017 140,00 35,00 105,00
prepaid zaal gsm 26,98 26,98
I-pad 342,99 342,99

Inrichting
kast inrichting 2015
brievenbus voor kast
afsluitbare voorraadkast 50,00 12,50 37,50

Overig
ehbo koffer 2017 65,00 16,25 48,75
koelkast 139,00 27,00 112,00

Totaal inventaris 5.927,79 3.238,72 1.380,19 7.786,32

balans aanschaf verkoop balans
2018 – 2019 2018 – 2019 2017 – 2018 2018 – 2019

kleding
turnpakjes jongens 616,00 704,00
turnpakjes meisjes klein 1.320,00 924,00
turnpakjes meisjes groot 511,50 372,00
turnbroekjes meisjes klein 384,00 336,00
turnbroekjes meisjes groot 80,00 48,00
sweaters 1.028,90
leggings 335,20
haarelastieken 12,50 32,50

afwaardering voorraad:
trainingspakken klein 660,00
trainingspakken groot 300,00

Totaal voorraad 3.884,00 5.224,36 3.591,50 3.780,60

Overzicht inventaris en voorraad

Inventaris

Voorraad
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Activa 2017 -2018 2018 -2019 Passiva 2017 -2018 2018 -2019

banktegoeden eigen vermogen 29.484,62 27.617,46
- rekening courant 20.308,08 15.179,46
- spaarrekeningen 333,94 334,18 voorzieningen

- reserveringen 0,00 0,00
contant in kas 1.145,75 651,20

kort lopende schulden
vorderingen - huur 0,00 0,00
- nog te ontvangen contributie 236,00 0,00 - vergoeding lesgevers 156,00 257,50
- nog te ontvangen credit zaalhuur 143,20 - wedstrijdgeld KNGU 184,00 0,00

- aanschaf toestellen
inventaris 5.927,79 7.786,32 - aanschaf I-pad 342,99 0,00

- aanschaf kleding 1.667,95 0,00
voorraad 3.884,00 3.780,60

Totaal 31.835,56 27.874,96 Totaal 31.835,56 27.874,96

Balans
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begroot resultaat begroot begroot resultaat begroot
2018-2019 2018-2019 2019-2020 2018-2019 2018-2019 2019-2020

contributie 44.500,00 41.882,50 48.500,00 huisvesting 8.100,00 8.318,20 10.100,00
contributie lessen 43.000,00 40.302,50 47.000,00 zaalhuur 8.000,00 8.318,20 10.000,00
inschrijfgeld nieuwe leden 1.500,00 1.580,00 1.500,00 beveiliging 100,00 0,00 100,00

personeelskosten 25.400,00 22.986,18 28.300,00
lesgevers en assistenten 19.300,00 18.314,27 23.100,00
premies en loonbelasting 4.000,00 4.180,00 4.500,00
loonadministratie 400,00 291,91 300,00
jureren wedstrijden 1.500,00 128,00 250,00
overige werkzaamheden 200,00 72,00 150,00

opleidingen 1.000,00 1.699,25 1.500,00
opleidingen 1.000,00 1.699,25 1.500,00

kosten leden 7.150,00 7.500,62 7.150,00
bondsgelden 6.600,00 6.997,90 6.600,00
activiteiten (sint, picnic) 300,00 363,12 350,00
algemene ledenvergadering 250,00 139,60 200,00

materialen 2.500,00 3.724,00 3.000,00 materialen 3.500,00 8.284,64 2.500,00
verkoop materiaal 132,50 aanschaf toestellen e.d. 1.500,00 2.958,75 0,00

aanschaf overige inventaris 26,98
aanschaf verbruiksmaterialen 74,55
reparaties en onderhoud 1.000,00 0,00 500,00

kleding 2.500,00 3.591,50 3.000,00 kleding 1.000,00 5.224,36 2.000,00

wedstrijden 2.000,00 1.906,15 2.000,00 wedstrijden 2.075,00 1.816,05 2.125,00
inschrijfgeld wedstrijden derden 1.000,00 980,00 1.000,00 inschrijfgelden KNGU 1.000,00 729,50 1.000,00
organisatie eigen wedstrijden 1.000,00 871,15 1.000,00 organisatie eigen wedstrijden 500,00 583,10 600,00
inkomsten verkoop CK 55,00 prijzen en vergoedingen CK 575,00 503,45 525,00

algemeen 0,00 1.672,77 0,00 algemeen 1.775,00 1.838,27 1.825,00
grote clubactie 1.652,50 onkosten bestuur 850,00 650,83 700,00
donaties 20,00 bestuursverzekering 75,00 76,40 75,00
diversen 0,03 representatie 200,00 209,35 200,00
rente 0,24 grote clubactie 43,50

diversen (bank, website, webwinkel) 650,00 858,19 850,00

Totaal 49.000,00 49.185,42 53.500,00 Totaal 49.000,00 52.443,21 53.500,00

Begroting 2019-2020

Inkomsten Uitgaven


