
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Financieel Jaarverslag 2018 
www.gooimeerzeilen.nl 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jan van Galenstraat 34 
1272 BC Huizen 
T: 06 - 831 77 981 
E: mail@gooimeerzeilen.nl 

http://www.gooimeerzeilen.nl/
mailto:mail@gooimeerzeilen.nl


2 

 

 

Inhoud 

 

1. Algemene toelichting ...................................................................................................................... 3 

1.1 Inkomsten ...................................................................................................................................... 3 

1.2 Kosten ............................................................................................................................................ 3 

1.3 Beleggingsrekening........................................................................................................................ 3 

1.4 Vervanging valk in 2018 ................................................................................................................ 3 

1.5 Beheer en besteding van het vermogen ....................................................................................... 4 

1.6 Bezoldiging bestuursleden, schippers en eventueel andere vrijwilligers ..................................... 4 

2. De Cijfers ......................................................................................................................................... 5 

2.1 De winst en verliesrekening. ......................................................................................................... 5 

2.2 De Balans ....................................................................................................................................... 6 

 
  

https://gooimeerzeilen.nl/


3 

 

 

1. Algemene toelichting 
 
 
In 2018 heeft de Stichting de onderstaande inkomsten en kosten gehad. 

1.1 Inkomsten 
In 2018 hebben 31 betalende deelnemers een zeilcursus gevolgd bij Stichting Gooimeerzeilen. Dit 
heeft inkomsten van € 4.550,00 euro opgeleverd. Daarnaast zijn er nog wat kleine posten zoals 
 

• Bijdrage die de cursisten betalen bij deelname aan de seizoensafsluiting 

• Betaling cursus uit 2017 

• Rente 

• Het negatieve resultaat van de beleggingsrekening is als negatieve inkomstenpost in de winst 
en verlies rekening opgenomen 

 
Totale inkomsten uit normale activiteiten in 2018: € 4.975,-- 
 

1.2 Kosten 
De kosten bestonden in 2018 uit (zie voor exacte bedragen hoofdstuk 2): 

• Administratiekosten (bankrekening) 

• Bestuurskosten 

• PR (website etc.) 

• Lig-/stagelden voor de boten 

• Verzekering van de boten en bestuursaansprakelijkheid 

• Enkele lidmaatschappen (bijvoorbeeld van de lokale watersportvereniging) 

• Onderhoud, reparaties en vervangingen (boten, incl. de aanhangmotor) 

• Activiteiten voor de schippers 

• Materialen (bijvoorbeeld lesmateriaal en reddingsvesten) 

• Huur extra materiaal 
 
De totalen kosten uit normale activiteiten: € 4.391,-- 
 
Dit levert een bedrijfsresultaat van € 584,-- 
 

1.3 Beleggingsrekening 
In het verleden is een beleggingsrekening geopend waarbij aandelen waren gekocht in het ING-Lion-
Fonds. In ca. 2015 is besloten om de beleggingsrekening op te heffen. Om geen verlies te hoeven 
nemen is gewacht tot het moment 

- dat de aandelen in het fonds een waarde hadden van boven € 7500,--. OF 
- economische verwachtingen een economische neergang aankondigen 

 
In 2018 is besloten de beleggingsrekening op te heffen, dit heeft in oktober plaats gevonden. 

 

1.4 Vervanging valk in 2018 
Wanneer de stichting voldoende geld gespaard heeft wordt er een boot vervangen. In het verleden 
gebeurde dat met enige regelmaat, met de teruglopende aantallen deelnemers is de frequentie 
kleiner en wordt minder vaak een boot vervangen en wordt gekozen voor vervanging van onderdelen 
om de boten in goede conditie te houden. 
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Om tot vervanging over te gaan moet de stichting over voldoende middelen bezitten. Uitgangspunt is 
dat de stichting over voldoende liquide middelen (d.w.z. geld op de bankrekening) moet beschikken 
om minimaal 1,5 jaar zonder inkomsten al haar verplichting te kunnen voldoen. 
De aanschaf wordt uit eigen middelen gedaan, de stichting heeft geen schulden (afgezien van 
crediteuren - leveranciers die nog niet zijn betaald) en wenst deze ook niet aan te gaan voor het doen 
van investeringen. 
 
In 2018 waren en voldoende middelen en vond het bestuur het verantwoord de valk te vervangen. 
De oude valk is verkocht en in december is een nieuwe valk besteld bij de firma Ottenhome in Heeg, 
deze wordt in april van 2019 geleverd. 

 

1.5 Beheer en besteding van het vermogen 
Ultimo 2018 heeft de Stichting ca €18.500 aan liquide middelen. De bestemming van dit bedrag is als 
volgt opgebouwd: 

• €8.000 is bestemd voor de aanschaf van een nieuwe valk (boot) die in 2018 is gedaan. €8.500 
is aanbetaald, de overige €8.000 zal bij aflevering worden voldaan. 

• Een deel is bedoeld als werkkapitaal. Een aantal jaarlijkse kosten komen voor de jaarlijkse 
baten uit. (ca. €1.000) 

• Een deel, ca €5.500, is bestemd voor de vervanging van de randmeer (2e boot) over enkele 
jaren. Deze vervanging zal plaatsvinden als er voldoende middelen zijn. Mochten de 
inkomsten achterblijven, dan kan de vervanging uitgesteld worden en wordt, indien nodig, 
extra onderhoud aan de randmeer gedaan om deze in goede conditie te houden. 

• Het restbedrag (ca €4.000) is bestemd om eventuele tegenvallers op te vangen: 
o Onvoorziene schadeposten 
o Tegenvallende cursisten aantallen 
o Verlies / diefstal 

 

1.6 Bezoldiging bestuursleden, schippers en eventueel andere vrijwilligers 
De Stichting draait volledig op de vrijwilligers en alle taken (bestuurstaken, schipperen/lesgeven, hulp 
bij bijvoorbeeld PR, website, etc.) worden onbezoldigd uitgevoerd. 
 
Rond kerst ontvangen de schippers een bedankje in de vorm van een kleine attentie en de schippers 
kunnen gratis deelnemen aan de barbecue die aan het eind van het seizoen wordt gehouden. In het 
begin van het seizoen wordt een zeilavond op een botter georganiseerd voor de schippers en 
bestuursleden. Daarnaast gaan de bestuursleden eenmaal per jaar op kosten van de Stichting uit 
eten. 
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2. De Cijfers 
 

2.1 De winst en verliesrekening. 
 

 
Verlies- en winstrekening 2018 

    

  
Baten  

Lesgelden  €                        4.550,00  

Rente  €                             16,22  

Uitkering verzekering  €                           265,00  

Resultaat beleggingen  €                          182,63- 

bijdrage seizoensafsluiting  €                           234,50  

Inning lesgelden oudere jaren  €                             90,00  

Kas_overschot  €                               2,00  

Totaal baten  €                        4.975,09  

  

  
Lasten  

Administratie- en portikosten  €                           118,31  

Benzine  €                             33,62  

Bestuurskosten  €                           118,45  

Havengelden  €                        1.193,98  

Kerst Attentie Schippers  €                           151,20  

Lesboeken  €                           208,80  

Lidmaatschappen  €                             42,00  

Onderhoud, reparaties en vervanging  €                           401,37  

PR  €                           234,52  

schade posten (verzekerd)  €                           355,00  

Schippersactiviteit/seizoensafsluiting  €                           880,66  

Verzekeringen  €                           544,16  

Winterstalling  €                                   -    

zwemvesten  €                                   -    

Theorielessen  €                             25,00  

Opleiding schippers  €                                   -    

kosten beleggingsrekening  €                             29,85  

Overig / onvoorzien  €                             54,39  

    

Totaal lasten  €                        4.391,31  

  

    

Bedrijfsresultaat lopende activiteiten  €                           583,78  

 

 
Bijzondere inkomsten en uitgaven: 
 

• Verkoop valk – Spirit Of Dead Dog: € 2.250,-- 

• Aanbetaling nieuwe valk: € 8.500,-- 
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2.2 De Balans 
 

 

 
Balans - 31-12-2017       

        

Activa   Passiva   

 Vaste activa (boten + motor)   €  14.072,50  Algemene reserve / Eigen Vermogen  €  20.798,00  

 Vorderingen   €               -    Voorzieningen  €  17.374,78  

 Liquide middelen   €  23.987,46  Crediteuren  €       220,84  

 Voorraad   €       333,66      

        

Totaal activa  €  38.393,62  Totaal passiva  €  38.393,62  

    

    

    

    
Balans - 31-12-2018       

        

Activa   Passiva   

 Vaste activa (boten + motor)   €  17.572,50  Algemene reserve / Eigen Vermogen  €  24.953,06  

 Vorderingen   €               -    Voorzieningen  €  10.782,50  

 Liquide middelen   €  18.778,83  Crediteuren  €       949,43  

 Voorraad   €       333,66     

        

Totaal activa  €  36.684,99  Totaal passiva  €  36.684,99  

  
• Vaste activa: 

o 31-12-2017: valk en randmeer, 2 aanhangmotoren 
o 31-12-2018: valk (half, te ontvangen in april), randmeer, 2 aanhangmotoren 

• Liquide middelen: Geld op de bank 

• Voorraad: Jassen voor nieuwe schippers 

• Voorzieningen: reservering voor aanschaf nieuwe boot 

• Crediteuren: rekening die nog niet zijn betaald op 31-12 
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