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1. Woord vooraf 
 

De weersomstandigheden tijdens schaatsseizoen 2017-2018 waren niet gunstig voor het natuurijs en als we 

afgaan op de klimaatvoorspellingen van het IPCC lijkt de kans op goed natuurijs wel erg klein te worden.  

Toch is er weer actief geschaatst door zowel jeugd als trainingsgroepen en recreanten op de Jaap Edenbaan 

hoewel deze soms door het warme weer wel erg waterig ijs kende. 

Anderzijds zien we gelukkig dat de belangstelling voor het skeeleren groeit en dat onze baan actief gebruikt 

wordt voor trainingen van met name de jeugd.  Ook de tijdrit heeft een vaste plaats verworven bij de 

fietsers die vaak van verre komen.  Met de werkzaamheden langs het Amsterdam-Rijnkanaal afgerond kan 

deze komend jaar weer als vanouds over het bekende traject plaatsvinden. Naast de tijdrit heeft IJsclub 

Baambrugge ook kunnen profiteren van toertochten waarbij de Lionsclub ons ook weer financieel heeft 

kunnen steunen door een forse bijdrage die voortkomt uit de door hen georganiseerde tocht. Met het 

hardlopen kwamen we afgelopen jaar wat in de knel.  Het aantal evenementen is enorm in onze regio.  Dit 

maakte dat we helaas genoodzaakt waren dit jaar af te zien van de ons bekende Dorpsloop vanwege 

vergelijkbare evenementen bij ons in de buurt. 

IJsclubs hebben het op dit moment - vooral vanwege het uitblijven van natuurijs - lastig.  De KNSB ziet dan 

ook het aantal leden sterk teruglopen.  Ook de IJsclub Baambrugge blijft hierin niet ongemoeid.  Wij zien 

helaas ook enige terugloop bij ons. Toch is er reden tot optimisme.  Enerzijds vormt de IJsclub Baambrugge 

een sterk verbindende factor rondom Baambrugge, anderzijds zien we dat er een nieuwe generatie leden 

opstaat die de club weer nieuw elan kan inblazen met mogelijk ook nieuwe bestuursleden. 
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1.1. Verslaglegging 

 
In het gebroken boekjaar 2017-2018 zijn er geen significante wijzigingen geweest met betrekking tot 

de financiële verslaglegging. Wel is dit jaarverslag mede tot stand gekomen door de input van 

betrokken leden voor wat betreft de niet financiële gegevens.  In het hier gepresenteerde boekjaar is 

de secretaris Astrid van Engen van het bestuur op eigen verzoek afgetreden. Graag willen we haar 

danken voor het vervullen van haar werkzaamheden ten behoeve van de IJsclub. Nog steeds blijft 

ons erelid Dirk de Groot de steunpilaar en het geweten van de IJsclub.  Een woord van dank aan hem 

is daarom hier zeker op zijn plaats. 

 

2. Enkele cijfers: 
 

Ook in het afgelopen jaar is het aantal leden afgenomen.  We zien wel dat het aantal actieve leden 

zeer constant blijft, maar met name de ‘tientjes-leden’ laten een gestage daling zien.   Overigens 

moeten we de tientjes-leden vooral zien als ondersteuners. Dit jaar hebben we voor het eerst weer 

enig zicht gekregen op het aantal skeelers.  Het skeeleren stond afgelopen jaar goed in de 

belangstelling en laat een sterke groei zien van serieuze skeeleraars. Deze zijn opgenomen als ook 

actieve leden vanwege hun training op onze baan. Dit levert in een aantal gevallen een 

dubbeltelling op, maar daardoor ziet het verloop weer wat beter uit.  

Actieve leden voor de KNSB zijn slechts de 40 leden van de trainingsgroepen en recreanten.  In 

deze groep zien we ook een lichte vergrijzing en vanaf komend jaar vallen de GOBAD schaatsers 

niet meer onder de IJsclub als actieve leden omdat zij zelfstandig verder gaan sinds mei 2018. 
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3. Exploitatieoverzicht 2017-2018, inclusief  

rentebaten spaarrekening 
 

3.1. Toelichting Baten en lasten 

 

 

Rubriek Inkomsten Uitgaven Saldo

Gewone leden 2.060,00€          2.060,00€   

Lidmaatschap Trrainingsgroepen/recreanten 487,50€              487,50€        

Donateurs 285,00€              285,00€        

Sponsors (Lionsclub) 744,00€              744,00€        

PACT 710,00€              710,00€        

Adverteerders 605,00€              605,00€        

Rente inkomsten 60,49€                 60,49€           

Trainingsgroepen 5.131,85€         187,45-€        

Recreanten 3.096,00€         

KNSB 7.297,80-€     

Trainers 1.117,50-€     

Jeugd 1.168,76€         1.296,75-€     127,99-€        

GOBAD 923,00€             1.286,50-€     363,50-€        

Skeeleren 2.112,00€         

Trainers Skeeleren 1.035,00-€     1.077,00€   

Evenementen 1.516,77€         1.601,94-€     85,17-€           

Kantine* 63,50€                 63,50€           

Clubgebouw

Energie  416,68-€          416,68-€        

Water  102,48-€          102,48-€        

Bureau 1.408,37-€     1.408,37-€   

Huuropbrengsten 1.090,23€         1.090,23€   

Betaalde Huur 1.777,07-€     1.777,07-€   

Machines en installaties 358,22-€          358,22-€        

Verzekeringen 395,85-€          395,85-€        

Totaal exploitatie voor afschrijvingen 20.054,10€      18.094,16-€  1.959,94€   

Afschrijvingen 1.444,69-€     1.444,69-€   

Resultaat Baten en Lasten 20.054,10€      19.538,85-€  515,25€        
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Het aanvangssaldo op de RC was € 355,56. Eindsaldo ad ultimo 30/06/2018 was €860,06. Het 

verschil is daarmee €504,50. De rente-inkomsten in het afgelopen jaar zijn €69,49 (2017 €334,73) 

geweest. De rente is direct op de spaarrekening geboekt.  In het afgelopen jaar zijn er 

verschillende zaken geweest die impact hebben gehad op de exploitatie.   

1. Zoals eerder al is aangegeven loopt bij de IJsclub, evenals bij onze omliggende 

natuurijsclubs, het ledental van gewone leden terug.  Dit vindt direct zijn weerslag in de 

inkomsten van de club, €2060,- van gewone leden (2017 - €2340) en €285 van donateurs 

(2017 - €235) in het afgelopen jaar; 

2. In 2017-2018 heeft de penningmeester zich bekommerd over de adverteerders en wij zijn 

dan ook heel dankbaar dat 14 adverteerders ons ondersteunden. Daarnaast hebben ook 14 

PACT-leden een bijdrage geleverd. In totaal leverde dit €1405 aan extra inkomsten op 

waarmee het bijdroeg aan een positief exploitatieresultaat van de vereniging; 

3. De dalende rente-inkomsten hadden een sterk negatief effect op de IJsclub.  Met 

renteniveaus de zeer ver achter de komma zichtbaar zijn en slechts over bedragen tot 

€50.000,- gegeven worden zijn de rente-inkomsten vrijwel verwaarloosbaar geworden en 

leverde €60,49 op afgelopen jaar, minder dan een vijfde van het voorgaande jaar. Vanwege 

de rentecurve en de verwachting van de penningmeester dat de rente op niet lange 

termijn, mede door ingrijpen ECB zal stijgen houden zullen er geen middelen op 

termijndeposito’s gezet worden.  Evenmin acht de penningmeester het verantwoord om 

middelen tegen hoger risico weg te zetten. Immers, de IJsclub is geen beleggingsinstelling. 

4. De inzet van de Lionsclub is zeer waardevol oor onze club en leverde afgelopen jaar 

€744,- op.   

5. Het actieve schaatsen blijft de belangrijkste pijler onder onze club.  Voor 2018-2018 is een 

opsplitsing gemaakt van de verschillende activiteiten en we zien daarbij dat per saldo 

trainingsgroep een licht positief saldo laat zien terwijl we toe hebben moeten leggen op 

jeugdschaatsen en vooral GOBAD. Het skeeleren liet een bijzonder goede ontwikkeling 

zien en liet per saldo een goed resultaat zien. Dit geeft echter een iets vertekend beeld 

omdat onderhoudskosten van de baan en huur hierin niet zijn verdisconteerd.   

6. De evenementen van de IJsclub spelen bijna quite.  We zien dat er veel concurrentie is en 

dat het plannen van evenementen geen sinecure is. Er moet goed gekeken worden naar 

vergelijkbare evenementen in omringende streken. Dorpsloop en tijdrit laten vrijwel een 
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budget neutrale exploitatie zien.  Een grote kostenpost wordt gevormd door de 

sportprijzen (€739,60, in 2017 €726,40). Ook zien we dat de kosten van ET-Utrecht sterk 

zijn gestegen in het afgelopen jaar en ook de startnummers voor de Dorpsloop vormde een 

zeer grote kostenpost (€410,- vs €388,23 in 2017). Sinds 2018 biedt de IJsclub ook de 

mogelijkheid om contactloos te betalen bij evenementen.  Hierdoor is een snellere en kas-

loze verwerking mogelijk, hetgeen de penningmeester om meerdere redenen toejuicht. 

Per saldo lieten de evenementen een positief resultaat zijn van €299,64. 

7. De verhuur van het clubhuis leverde afgelopen jaar slechts €1090,23 op (2017 €961,69).  

Dit weegt geenszins op tegen de kosten van verhuur en exploitatie (energie, water, 

onderhoud etc.). Het clubhuis blijft een uniek gebouw dat uitstekend geschikt is voor 

kleine intensieve vergaderingen waar men niet gestoord wil worden.  Echter de markt 

voor dergelijke bijeenkomsten is zeer concurrerend en de IJsclub is contractueel erg 

beperkt in haar mogelijkheden tot verhuur.  Met de komst van internetverbinding en 

mogelijk smartboard/monitor neemt de inzetbaarheid van het gebouw sterk toe. 

8. Vanwege onderhoud is de post machines en installaties beduidend hoger en komt op 

€358,22. Evaluatie van activa dient voortdurend plaats te vinden om de juiste afwegingen 

omtrent vervanging of reparatie te maken. 

9. Verzekeringen lieten geen verontrustende wijzigingen zien. In het afgelopen jaar heeft er 

geen revisie van de verschillende verzekeringen plaatsgevonden. De dekking is vooralsnog 

adequaat. 

10. De energielasten waren in het afgelopen jaar slechts €48.- per maand.  Dit maakt dat het 

plaatsen van pv-panelen op het dak voor de IJsclub geen voordelen zal opleveren.   
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4. Overzicht van het verloop van de middelen over het 

boekjaar 2017-2018 
 

 
N.B. De inkomsten en uitgaven van de RC zijn inclusief de boekingen van en naar de spaarrekening. 

 

In het afgelopen jaar is de rente verder gedaald.  De totale rente-inkomsten bedroegen €60,39, een 

lager bedrag dan voorgaand jaar (2017 -€334,73), terwijl onze banksaldi gestegen zijn. Thans 

wordt slechts 0.2% over het saldo tot €50.000,- vergoed.  De penningmeester heeft gekeken naar 

mogelijke deposito’s voor langere termijn, maar dit blijkt voor verenigingen lastig, zo niet 

onmogelijk. 

De kasgelden die zijn binnengekomen betreffen met name de inkomsten uit de Dorpsloop 2017 

en tijdrit. De contante afrekeningen van de zaterdagjeugd waren minimaal. 

5. Boekwaarde vaste activa over het boekjaar 2017 - 2018 
 

In het boekjaar 2015 - 2016 is een HP-laptop computer aangeschaft en een Davilex software-

pakket. In het boekjaar 2016-2017 zijn geen nieuwe grote uitgaven gedaan die worden 

afgeschreven (cursus Davilex is direct ten laste van de resultatenrekening genomen). In 2017-

2018 is een upgrade gedaan die direct ten laste is gebracht van het resultaat. 

Het overzicht hieronder toont de boekwaarde van de totale vaste activa van de vereniging aan per 

30 juni 2018. Het is duidelijk dat dit een conservatieve schatting is van de werkelijke waarde van 

de installaties.  De staat waarin enkele reeds geheel afgeschreven apparaten zich bevindt is goed 

tot uitstekend. 

Start Saldo Inkomsten Uitgaven Cash flow Eindsaldo

1/07/2017 30/06/2018

Lopende Rekening 

NL21RBRB0690295596 € 355,56 € 28.786,46 € -28.281,96 € 504,50 € 860,06

 

Spaarrekening 

NL68RBRB0695313142 € 65.500,00 € 9.242,05 € -7.681,56 € 1.560,49 € 67.060,49

Kas penningmeester € 483,15 944,95€             € -1.050,00 € -105,05 € 378,10

Kleine kas € 52,82 € 63,50 € 63,50 € 0,00 € 52,82

Totaal middelen € 66.391,53 € 39.036,96 € -36.950,02 € 1.959,94 € 68.351,47
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6. Overzicht stand GOBAD 2017-2018. 

 
Er was al enige tijd sprake van het losmaken van GOBAD van de verschillende deelnemende 

ijsclubs.  Nadat eerder Diemen te kennen had gegeven GOBAD te verlaten is besloten dat 

GOBAD als een zelfstandige entiteit verder gaat, los van de ijsclubs.  In 2017-2018 heeft IJsclub 

Baambrugge nog een nettobijdrage geleverd van €363,50.  Dit wordt in de eerste plaats 

veroorzaakt door de Fietssponsortocht waarvan de bijdrage ad. €1.000,- bij IJsclub Baambrugge 

terecht kwam. Tot nu toe werd er een bijdrage van de deelnemende ijsclubs gegeven aan GOBAD, 

maar deze zal na dit boekjaar komen te vervallen.  Per saldo leverde GOBAD IJsclub Baambrugge 

afgelopen jaar een negatief resultaat op van €363,50. 

Een punt van aandacht blijft de voor ons onduidelijke financiële rapportage van GOBAD. Wij 

hebben geen inzicht gekregen in de financiële situatie. Bij uitreding van Diemen is hun inleg 

teruggegeven.  Het zou niet meer dan redelijk zijn als de overige ijsclubs in ieder geval delen in 

een eventueel positief saldo dat nog rest bij GOBAD als gevolg van de sponsoring vanuit de clubs. 

Inzicht hierin is vereist, maar nog niet verkregen. Dit punt van zorg heeft IJsclub Baambrugge 

ook voorgaande jaren naar voren gebracht. 

  

Boekwaarde per 

01/07/2017

Mutatie 2017-

2018

Afschrijvingen 

2017-2018

Totaal mutatie 

2017-2018

Waarde op Balans 

per 30/06/2018

Maaimachine -€                              -€                    -€                           -€                             -€                                   

Geiuidsinstallatie 469,90€                     -€                    -469,90€                 -469,90€                  -€                                   

Computer* 374,79€                     -€                    -374,79€                 -374,79€                  -€                                   

Dweilwagen -€                              -€                    -€                           -€                             -€                                   

Maaiveegmachine -€                              -€                    -€                           -€                             -€                                   

Inventaris Clubhuis 1.800,00€                -€                    -600,00€                 -600,00€                  1.200,00€                      

* computer is over een periode van drie jaar afgeschreven.  Dit had ook vijf jaar mogen zijn.
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7. Activa ontwikkeling over het boekjaar 2017-2018 
 

In het afgelopen jaar hebben geen grote investeringen plaatsgevonden.  Door voorzichtig en 

zuinig gebruik van activa kunnen de meeste activa nog wel even mee.  Wel is de reserve iets 

verhoogd omdat de verwachting is dat vervanging mogelijk wat duurder uitkomt dan de kostprijs 

van de thans in gebruik zijnde materialen.  In dit boekjaar heeft de IJsclub wel de beschikking 

gekregen over internet.  Hierdoor hopen we dat het gebruik van ons mooie gebouw voor verhuur 

zal toenemen en daarnaast overweegt het bestuur de aanschaf van een groot scherm waarop 

video’s afgespeeld kunnen worden waardoor schaatsers en skeelers ondersteund kunnen worden 

in het verbeteren van hun techniek op basis van video opnamen.  Ook kan een dergelijk scherm 

gebruikt worden voor algemene presentaties. 

 

Ult. Jaar: Mutatie in: Ult. Jaar:

2017 2017-2018 30 juni 2018

Vast

Financieel

Regio lop. 355,56€              504,50€         860,06€              

Regio Ster 65.500,00€         1.560,49€      67.060,49€         

Kas 483,15€              -105,05€        378,10€              

Kleine kas 52,82€                -€               52,82€                

66.391,53€         1.959,94€      # 68.351,47€         

Saldo staat van Baten en Lasten

1.959,94€      

Materieel

Medailles p.m. -€               p.m.

Computer 374,79€              -374,79€        -€                    

MaaiVeeg -€                    -€               -€                    

Geluidsinstallatie 469,90€              -469,90€        -€                    

Inventaris 1.800,00€           -600,00€        1.200,00€           

2.644,69€           1.444,69-€      1.200,00€           

Vlottend

GoBAD start 500,00€              250,00-€         250,00€              

Totaal 69.536,22€         265,25€         69.801,47€         

Activa (30/6/2018)
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8. Balanstotaal per 30 juni 2018. 
 

 

8.1. Toelichting op de balans 

 

Het balanstotaal is fractioneel gestegen als gevolg van de toegenomen liquiditeit en lagere 

afschrijvingen. De algemene vervangingsreserve is gestegen van €46.345,89 naar €48.000,- 

(+3,57%). Deze stijging is arbitrair en betreft een inschatting van de hogere kosten van activa bij 

vervanging.  

De medailles stonden voorheen op de balans gewaardeerd voor een bedrag van €805,46, maar 

omdat hier geen fysieke controle plaatsgevonden heeft zijn deze als pro memorie post 

opgenomen. Mocht er nog ex post een waardebepaling plaats kunnen vinden, dan zal er een 

herwaardering plaatsvinden. 

9. Blik op de toekomst, budget 2018 - 2019 
 

a. Punt van zorg is dat vrijwel alle administratieve zaken nu bij de penningmeester liggen.  

Dit betreft niet alleen de financiële verwerking, maar inmiddels ook in grote mate het 

ledenbeheer, adverteerders en PACTleden benaderen.  In het verenigingsjaar 2018-2019 

zal de penningmeester reglementair aftreden en stelt zich ook niet opnieuw verkiesbaar.  

Een nieuwe penningmeester zal dan ook gevonden moeten worden. 

Activa Passiva

 Vlottende passiva -€                

Liquide middelen 68.351,47€          Huurpenningen -€                

GOBAD 250,00€                 korte termijn schulden -€                

Totaal vlottende activa € 68.601,47 98,28% Totaal vlottende passiva -€                    

Materiële Vaste Activa Reserveringen

Algemene vervangingsreserve 48.000,00€   68,77%

Medailles* p.m.

Boekwaarde Inventaris 1.200,00€             

Totaal vaste activa 1.200,00€   1,72%

Eigen vermogen/algemene 

reserve € 21.801,47 31,23%

Totaal Activa € 69.801,47 100,00% Totaal Passiva € 69.801,47 100,00%
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b. De hernieuwde benadering van zowel adverteerders alsook PACT-leden heeft zijn 

vruchten afgeworpen.  Zonder deze steun zou de IJsclub geen sluitende begroting kunnen 

laten zien.  Het is daarom van essentieel belang dat hieraan veel aandacht zal worden 

besteed. 

 

9.1. Gebudgetteerd exploitatieoverzicht 2018 – 2019 
 

 

 

Rubriek Inkomsten Uitgaven Saldo

Gewone leden 2.000,00€                 2.000,00€                

Actieve leden 437,50€                     437,50€                     

Donateurs 250,00€                      250,00€                     

PACT 700,00€                     -€                       700,00€                     

Adverteerders 600,00€                     -€                       600,00€                     

Rente inkomsten 50,00€                        50,00€                        

Trainingsgroepen 5.200,00€                150,00-€                     

Recreanten 3.150,00€                

KNSB 7.300,00-€          

Trainers 1.200,00-€          

Jeugd 1.200,00€                1.200,00-€          -€                              

GOBAD -€                              -€                       -€                              

Skeeleren 2.100,00€                

Trainers Skeeleren 1.050,00-€          1.050,00€                

Evenementen 1.000,00€                1.000,00-€          -€                              

Kantine* 150,00€                     80,00-€                 70,00€                        

Clubgebouw

Energie  500,00-€              500,00-€                     

ICT 650,00-€              650,00-€                     

Water  110,00-€              110,00-€                     

Bureau 1.500,00-€          1.500,00-€                

Huuropbrengsten 1.500,00€                1.500,00€                

Betaalde Huur 1.800,00-€          1.800,00-€                

Machines en installaties 350,00-€              350,00-€                     

Verzekeringen 400,00-€              400,00-€                     

  

Totaal exploitatie voor afschrijvingen 18.337,50€             17.140,00-€       1.197,50€                

Afschrijvingen 600,00-€              600,00-€                     

Resultaat Baten en Lasten 18.337,50€             17.740,00-€       597,50€                     
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1. Voor wat betreft de inkomsten uit het schaatsen lijkt het waarschijnlijk - gezien de stabiele 

ontwikkeling van afgelopen jaren dat de inkomsten weer licht zullen teruglopen.   

2. De dorpsloop heeft in 2018 (na gepresenteerd boekjaar) niet plaatsgevonden vanwege de 

veelheid aan vergelijkbare evenementen.  Dit evenement heeft binnen het dorp altijd grote 

zichtbaarheid gegeven, maar is al jaren licht verlieslatend.  Daarentegen vormen zowel de 

tijdsrit(ten) als ook de fietstoertochten in de omgeving een mogelijkheid om de evenementen 

van de IJsclub goed naar voren te brengen en leveren een licht posttoef resultaat op. 

Evenementen op gebied van skeeleren behoren ook tot de mogelijkheden, maar de baan 

kwalificeert zich mogelijk niet meer als een top wedstrijdbaan.  Wel wint de baan aan waarde 

als trainingsbaan en wellicht ook voor andere evenementen. 

3. Inkomsten uit de verhuur van het gebouw zijn mager.  Dit is niet alleen jammer omdat 

hierdoor geen kostenneutrale exploitatie kan plaatsvinden, maar het doet ook onrecht aan 

ons prachtige gebouw dat zich uitstekend leent voor cursussen, vergaderingen, trainingen en 

bijeenkomsten vanwege de heel rustige omgeving en uitstekende parkeermogelijkheden. Met 

de komst van een goede internetverbinding en mogelijk aanvullend ICT-faciliteiten hopen 

we het bepruik van het gebouw te kunnen intensiveren zowel voor eigen gebruik als voor 

verhuur aan externe partijen. 

4. Sponsoring en adverteerders zullen wederom actief benaderd worden zoals in afgelopen 

verenigingsjaar, waarbij we de aangeschreven adverteerders zullen wijzen op de 

mogelijkheden die ons gebouw ook voor hen biedt. 

5. GOBAD komt komend jaar geheel te vervallen.  IJsclub Baambrugge wil nadrukkelijk inzage 

in de financiën van GOBAD en zal indien mogelijk ook haar oorspronkelijke inleg ad. €500,- 

claimen plus eventuele extra middelen en de nog openstaande €250,- lening die als gevolg 

van de jaarlijkse dotatie vanuit de IJsclub zijn voldaan opeisen. Dit wordt in overleg met de 

andere ijsclubs gedaan. 

6. Er zijn voor het komende jaar nog geen bijzondere wijzigingen voorzien.  Wel denken we dat 

het skeeleren en de tijdritten in belangstelling zullen toenemen. 

7. We verwachten dat de kosten van energie zullen stijgen als gevolg van hogere energieprijzen 

in 2019. Ook zullen in het komende jaar ICT-kosten stijgen als gevolg van het beschikbare 

internet (+/- €650,-).  Daar staan wel weer hogere huuropbrengsten door intensiever gebruik 

van het gebouw tegenover. 

Al met al verwachten we een vrijwel neutraal saldo te kunnen behalen. 
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