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Atletiekvereniging Nijkerk - Balans per 31-12-2021 

  Activa     Passiva 

  2020 2021 
  

2020 2021 

Kas € 500 € 500 
 

Algemene reserve € 43.770 € 77.336 

Bank € 60.475 € 76.872 
 

Reservering investering € 15.519 € 0 

Nog te ontvangen € 5.280 € 6.032 
 

Reservering (materiaal )jeugd € 2.430 € 2.900 

  € 66.255 € 83.404 
 

Reservering Flits (sponsor) € 3.500 € 0 

  
   

Nog te betalen € 1.036 € 3.168 

          € 66.255 € 83.404 

 

Winstverdeling     

Algemene reserve 31-12-2020 
 

€ 43.770 

  
 

  

Resultaat 2021 
 

€ 20.571 

  
 

  

Reservering investeringen 2021 € 15.519   

Aanschaf Freelap Timing System en trainingsmateriaal -€  1.661   

Twee tafels voor terras -€  1.072   

Restant reservering investering naar Algemene Reserve 
 

€ 12.785 

  
 

  

Restant reservering opleidingen Jeugd naar Algemene Reserve 
 

€ 210 

  
 

  

Algemene reserve 31-12-2021   € 77.336 

 

Toelichting 

Net als in 2020 is ook 2021 financieel gezien door de gedeeltelijke lockdown een bijzonder boekjaar 

geworden. Wederom was het niet de opzet om een hoog resultaat te boeken, omdat het doel van de 

vereniging is leden te faciliteren atletiek te beoefenen, te hardlopen, wandelen en zwemmen. En ook 

om deel te nemen aan wedstrijden, zelf wedstrijden te organiseren en trainers op te leiden en bij te 

scholen.  

Zonder de lockdown zou het resultaat van 2021 ongeveer € 7.600 hoger liggen dan begroot (door 

nieuwe bordsponsoren, meer donerende trainers, meer subsidie gemeente Nijkerk en meevallende 

kosten trainerskleding). De lockdown heeft er door een combinatie van minder uitgaven en meer 

subsidies van het ministerie van VWS voor gezorgd dat het resultaat van 2021 €14.694 hoger dan de 

begrote € 5.877. Voor details van deze berekening, zie de laatste pagina. 

Er is besloten in de toekomst geen potje reserveringen investeringen meer aan te houden, dus de 

resterende € 12.785 uit dit potje is toegevoegd aan de Algemene Reserve. Hetzelfde geldt voor de € 

210 van de reserveringen opleidingen Jeugd. 
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Verantwoording begrote investeringen 2021 

    

 

Goedgekeurd door ALV 
2020 

Werkelijk uitgegeven 
2021 Verschil 

Opleiding 3 nieuwe trainers (runners)  € 1.200  € 0  € 1.200  

Aanschaf Freelap Timing System en 
trainingsmateriaal € 1.850 € 1.661 € 189 

Opzet competitief jeugdsportbeleid 
binnen vereniging € 500 € 0 € 500 

Aanschaf wedstrijdmateriaal voor 
jeugdwedstrijden op eigen baan € 500 € 0 € 500 

Twee tafels voor terras € 1.400 € 1.072 € 328 

Opblaasboog verkopen  -€ 250 € 0  -€ 250 

Enkele nieuwe vlaggen / banners voor 
promotiedoeleinden (en mee naar 
uitwedstrijden) € 500 € 0 € 500 

Vrij te besteden door bestuur € 5.000 € 0 € 5.000 

Kunstgras discuskooi € 6.400 Wencop  € 6.400 

Gras in bocht bij terras € 3.000 Wencop € 3.000 

Kunststof tegels rondom klimrek € 750 Wencop € 750 

Totaal € 20.850 € 2.733 € 18.117 
 

 Toelichting: 

 Van het begrote bedrag voor de opleiding van de nieuwe trainers is in 2021 geen gebruik 

gemaakt. 

 Het competitief jeugdsportbeleid is uitgesteld naar 2022 

 De opblaasboog blijkt niet makkelijk te verkopen en wordt in 2022 weggegeven 

 Wencop heeft 3 investeringen betaald in ruil voor activiteiten van beheer & onderhoud 
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Verkregen subsidies naar aanleiding van de (gedeeltelijke) lockdown 2021 

Beleidsregel Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19 

TVS 3 en 4 (periode 1 januari t/m 30 juni 2021) 

Heeft betrekking op Aangevraagd door Aangevraagd bij Bedrag 

Sporthal  Optisport Ministerie van VWS € 831,60 

Zwembad Optisport Ministerie van VWS  € 2.663,50 

Gebouwhuur  Gemeente Nijkerk Ministerie van VWS € 1.466,10 

  Totaal € 4.961,20 

 

 

Verdeling resultaat naar doelgroepen 
Doelgroepen Bruto resultaat Aantal leden % Verdeling overhead Netto resultaat 

Triatlon € 6.222 49 17% -€ 643 € 5.579 

Runners & Nordic Walkers € 10.907 115 39% -€ 1.518 € 9.389 

Jeugd € 7.282 120 41% -€ 1.591 € 5.691 

Aangepaste sporters € 39 10 3% -€ 126 -€ 87 

  € 24.449 293 100% -€ 3.878 € 20.571 

Te verdelen overhead:   
   

  

Beheer en onderhoud € 120 
  

   

Bestuur € 690 
  

   

Activiteitencommissie -€ 2.873 
  

   

Sponsoring & communicatie -€ 1.815 
  

   

  -€ 3.878         

 

Toelichting: 

De ‘te verdelen overhead’ is bedoeld om de kosten van de vier commissies die vanwege hun aard 

vooral geld kosten en nauwelijks geld opbrengen, te verdelen over de vier commissies die wel 

inkomsten hebben.  

Het ‘aantal leden’ in bovenstaande tabel is het gemiddelde aantal tussen 1-1-2021 en 31-12-2021, en 

is exclusief niet meetrainende trainers, niet meetrainend bestuurslid, geblesseerde leden en 

donateurs. 
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Begroting – werkelijke inkomsten versus begrote inkomsten 

 

Toelichting: 

 Sponsoring vaste (bord)sponsoren: 

Het is gelukt 4 bordsponsoren aan trekken, namelijk 

o Schuiteman Accountants 

o Garage Huyskes 

o Van den Tweel groep 

o Wencop 

 

 De Grote Clubactie had een verrassend hogere opbrengst dan begroot. 

 De Flitstriatlon moest noodgedwongen doorgaan met een kleiner aantal deelnemers dan 

begroot,  de Veluwepoortloop 2021 is niet doorgegaan en de Arkervaartloop 2021 had een 

relatief lage opkomst (een landelijke trend na corona). Hierdoor zijn de inkomsten van de 

wedstrijden lager, maar hetzelfde geldt voor de uitgaven (zie volgende bladzijde). 

 Clinics en beginnerscursussen zijn grotendeels afgelast. 

 Verhuur accommodatie: De basisscholen konden hun sportdag alleen onder strenge 

voorwaarden organiseren, en zagen er vrijwel allemaal vanaf. Rietha’s reanimatielessen konden 

ook niet allemaal doorgaan.  

  Begroting 2021 Werkelijk 2021 Werkelijk 2020 

Aantal betalende leden (gemiddeld) 301 293 283 

Aantal niet (vol) betalende leden (gemiddeld) 32 33 33 

        

Inkomsten Begroting 2021 Werkelijk 2021 Werkelijk 2020 

Contributie  € 42.215   € 42.876   € 44.006  

Inschrijfgeld en toeslag kwartaalbetalers  € 2.000   € 2.603   € 1.075  

Sponsoring vaste (bord)sponsoren  € 1.000   € 3.025   € 1.000  

Niet gerekende trainersvergoeding en 
donateurs  € 5.150   € 5.729   € 5.293  

Grote clubactie, Rabobank Clubkas  € 350   € 1.457   € 588  

Inkomsten door AVN georganiseerde 
wedstrijden  € 24.050   € 15.439   € 8.227  

Opbrengsten clinics en beginnerscursussen  € 2.500   € 315   € 970  

Verhuur accommodatie  € 5.500   € 4.171   € 4.394  

Subsidie gemeente voor clubhuis  € 4.000   € 6.115   € 6.014  

Subsidie gemeente voor jeugd-, aangepaste-  
en 65+ leden  € 3.170   € 2.841   € 3.216  

Rente  € 5   € 8   € 7  

Buitengewone baten  €  -   € 16   € 7.500  

Totale inkomsten  € 89.940   € 84.595   € 82.289  
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Begroting – werkelijke uitgaven versus begrote uitgaven 
 

Uitgaven Begroting 2021 Werkelijk 2021 Werkelijk 2020 

Afdracht Atletiekunie en Nederlandse Triathlon Bond € 8.256 € 9.564 € 9.110 

Trainersvergoedingen € 16.913 € 14.361 € 12.733 

Kosten clinics en beginnerscursussen € 2.000 € 122 € 408 

Opleidingskosten € 2.400 € 309 € 1.000 

Wedstrijdkosten door AVN georganiseerde wedstrijden € 16.050 € 9.568 € 4.038 

Trisuits (speciale kleding triatleten) € 0 € 0 € 0 

Deelname externe wedstrijden - jeugd (6 wedstrijden 
per jaar pp) 

€ 1.500 € 1.434 € 735 

Diverse aanschaffingen en materialen € 5.900 € 2.468 € 3.630 

Huur Zwembad € 9.388 € 6.162 € 9.095 

Huur Sportzalen (jongste pupillen oktober t/m april) € 1.000 € 475 € 842 

Huur Hassemanpad € 4.807 € 3.421 € 4.836 

Gas, water en elektriciteit € 2.600 € 2.520 € 2.790 

Onderhoud gebouw en afvoer afval € 2.035 € 1.900 € 1.658 

Schoonmaken gebouw € 1.221 € 1.221 € 1.221 

Gemeentelijke belastingen € 770 € 625 € 758 

Inboedelverzekering € 500 € 481 € 473 

Wifi (+ in 2020 beveiligingskosten/telefoonlijn) € 564 € 571 € 653 

Administratie- en bankkosten € 880 € 1.010 € 1.057 

Algemene bestuurskosten € 1.000 € 1.560 € 1.151 

T-shirts en trainerskleding € 700 € 620 € 956 

Diverse activiteiten (BBQ , hexathlon, opening nieuwe 
veld 2020) 

€ 800 € 2.315 € 428 

Kantinekosten € 1.100 € 559 € 437 

Kosten Website  € 1.000 € 408 € 612 

Publiciteitskosten en eigen bijdrage project 
'permanente routes' 

€ 1.430 € 836 € 778 

Kosten sponsoring € 1.250 € 1.517 € 106 

Totale uitgaven commissies € 84.063 € 64.024 € 59.505 

 Bijdrage aan resultaat  € 5.877 € 20.571 € 22.783 

 

Toelichting op volgende pagina 
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Toelichting opvallende verschillen tussen begrote en werkelijke uitgaven 

 

 Door de lockdown konden niet alle trainingen doorgaan, dus zijn de trainersvergoedingen 

lager uitgevallen dan begroot 

 Net als bij de inkomsten, zijn er ook minder uitgaven voor clinics, omdat deze grotendeels 

niet zijn doorgegaan 

 Opleidingen zijn grotendeels niet doorgegaan 

 Voor de wedstrijdkosten is hetzelfde als bij de lagere inkomsten: De Flitstriatlon moest 

noodgedwongen met een kleiner aantal deelnemers dan begroot,  de Veluwepoortloop 2021 

is niet doorgegaan en de Arkervaartloop 2021 had een relatief lage opkomst.  

 Diverse aanschaffingen en materialen: Er was op hogere uitgaven voor trainerskleding 

gerekend, en door het wegvallen van de Veluwepoortloop zijn ook door de 

wedstrijdcommissie minder uitgaven gedaan 

 Door de TVS subsidies zijn de kosten voor sporthal, zwembad en gebouwhuur veel lager 

uitgevallen dan begroot 

 Er is besloten geen bijdrage te vragen voor de barbecue in september. De kosten liggen 

hierdoor hoger dan begroot. 

 

Gevolgen corona-maatregelen  

Hoewel niet exact aan is te geven wat het financiële effect is van een lockdown en corona-

maatregelen, zijn de volgende effecten wel redelijk te schatten: 

Financieel positieve gevolgen: 

Begrotingspost Opbrengst/minder uitgegeven 

Trainersvergoedingen € 2.552 

Opleidingskosten € 2.091 

Aanschaffing materialen € 1.250 

Subsidies VWS € 4.961 

Totaal € 10.854 

 

Financieel negatieve gevolgen: 

Begrotingspost Minder binnengekomen 

Opbrengst wedstrijden € 2.129 

Opbrengst clinics € 307 

Verhuur accommodatie € 1.329 

Totaal € 3.765 

 

De bijdrage aan het resultaat (zie pagina 5) zou zonder de coronamaatregelen dus niet € 14.694 

hoger liggen dan begroot (€ 20.571 –  € 5.877), maar ongeveer € 7.600 hoger dan de begrote € 5.877.  


