
 

 

Toelichting op de jaarrekening 2020 

 

In de jaarrekening 2020 is duidelijk de invloed van corona zichtbaar. Vele begrote activiteiten zijn niet 

doorgegaan, hebben dientengevolge ook geen kosten opgeleverd. Ook de vergaderkosten van 

bestuur en ledenraad zijn navenant lager door de online vergaderingen. 

Hieronder een opsomming van de afwijkingen. 

Opbrengsten: 

Contributies:  

In de lijn van de begroting 

Stamboekadministratie:  

Is in principe kostendekkend, heeft meer inschrijvingen gehad dan verwacht (maar dit blijft slecht 

voorspelbaar). 

Sport:  

Betaalde startcoupons (ruiterbijdrage) zijn niet geretourneerd, maar doorgeschoven naar 2021. Daar 

is in de balans een voorziening voor opgenomen. 

Fokkerij:  

Geen FIZO keuring (keuring onder het zadel), hierdoor minder omzet inschrijfgeld keuringen; Geen 

gebruik gemaakt van de voorziening fokkerij. 

Uitgaven: 

Bestuur en Ledenraad:  

Ivm corona vanaf maart alleen digitale vergaderingen en verder geen bijeenkomsten meer minder 

kosten met zich meebrengt. 

PR/Communicatie:  

In 2021 staat PR hoog op prioriteitenlijst; Livesteam tijdens fokkerij-event / hengstenkeuring is zeer 

goed bij de leden ontvangen en hier willen we verder in “investeren”; Website heeft hoge prioriteit 

om te actualiseren. Bij de kosten is daar een voorziening voor genomen, welke in 2021 zal worden 

ingezet. 

Internationale uitzending:  

De reservering voor de WK is naast de gebruikelijk reservering aangevuld met een extra reservering 

voor kosten WK – Covid (10.000 euro)  en WK jasjes (5.000 euro). Er zijn wegens de afgelasting van 

de Youth Cup daarvoor geen kosten gemaakt. 



 

 

 

Sport:  

Door het niet doorgaan van wedstrijden ivm Covid zijn er aanzienlijk minder kosten gemaakt dan 

begroot. De betaalde ruiterbijdrages 2020 zijn doorgeschoven als voorziening in 2021. Ruiters die in 

2020 een ruiterbijdrage hebben betaald hoeven dat in 2021 niet te doen, dat wordt dan vanuit de 

voorziening gefinancierd.  

Jeugd:  

Heeft geen activiteiten gehad. Hiervoor heeft de jeugdcommissie een winterboek uitgegeven. 

Recreatie:  

De ondersteuning van activiteiten is in 2020 niet uitgegeven. 

Begrazing:  

Van de voorziening is € 1.782 ingezet voor de aanschaf van inscharingshekken  (€ 1.048) en 

afhandeling beheer Junner (periode januari t/m april). 

  



 

 

 

Balans: 

Vouchers/R.C. wedstrijden betreft betaalde inschrijvingen van wedstrijden waarvan niet meer te 

achterhalen is aan wie dit geld toebehoort. Voorgesteld wordt dit pro-rato onder de organisatoren te 

verdelen. 

Statiegeld afstammingsbewijs is gerubriceerd nu als langlopende schuld, en niet meer als 

voorziening. 

Netto resultaat 

Het netto resultaat is € 21.048,80 positief.  

Dit resultaat omvat zowel het resultaat van de begrazing en van het NSIJP algemeen. Het boekjaar 

begrazingen is negatief afgesloten met een bedrag van - /- € 931,66 , dit wordt conform de afspraken 

ten laste gelegd van het eigen vermogen begrazingen. Het boekjaar NSIJP wordt positief afgesloten 

met een bedrag € 21.980,46. Beide bedragen zijn zichtbaar op de balans. 

Overzicht belangrijkste mutaties op de balans: 

 
Stand per 
1 januari 

2020 

Mutatie 2020 Stand per 31 
december 2020 

    

MVA 0 0 0 

IMA 0 0 0 

Voorraden 1.171 -153 1.018 

Kortlopende 
vorderingen 19.275 803 20.078 

Liquide middelen 348.544 54.227 402.771 

EV 88.301 21.049 109.350 

Voorzieningen/reserves 77.102 34.867 111.969 

Kortlopende schulden 38.721 -6.414 32.307 

Langlopende schulden 164.867 5.375 170.242 

 

 

Ter discussie: 
De Rabobank heeft ondertussen een fors saldo (€ 161.704). Dit is boven de grens van het 
depositogarantiestelsel ( € 100.000). Daarnaast wordt er boven een saldo van € 250.000 een 
negatieve rente geheven van -/- 0,5%. 
 
Wil de vereniging een vierde bank inschakelen (kosten ca € 120 per jaar), of houden we het bij de 
Raborekeningen? 
 
De jaarrekening is niet getoetst door een accountant zoals de statuten vereisen. Verleent de 
ledenraad expliciet decharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid? 
 


