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Voorwoord 

L.S.,

Voor u ligt ons tweede jaarverslag, waarin we terugkijken op het afgelopen seizoen en 

waarin we een aantal beleidsvoornemens uitleggen. 

Stichting Gym&Turnen Arnhem is een Sociaal Belang Behartigende Instelling voor en door 

Arnhemmers en Velpenaren, opgericht eind 2015. We stellen ons tot doel om het 

recreatieve turnen in Arnhem en Velp te bevorderen, ontwikkelingsachterstanden bij 

peuters weg te werken, oudere stadsgenoten op een prettige en gezonde manier uit hun isolement te 

helpen en gymnastiek als middel in te zetten voor bijzondere doelgroepen, zoals naschools aanbod. 

Tenslotte bieden we kinderen, die moeite hebben met het behalen van hun zwemdiploma tijdens reguliere 

zwemlessen, de mogelijkheid om dit in kleinere groepjes en met meer individuele aandacht alsnog te doen. 

Wij werken samen met een groot aantal maatschappelijke partners in het behalen van onze doelen. 

Ik wens u veel leesplezier! 

Milos  Bunda 

Voorzitter 
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Activiteitenverslag 

BERICHT VAN DE VERTROUWENSPERSOON 

Hierbij ontvangt u mijn weergave van 2017 als vertrouwenspersoon van de 

Stichting Gym & Turnen Arnhem.  

In 2017 is er 4 keer contact gezocht met mij voor de Stichting Gym & Turnen 

Arnhem. Alle 4 de keren betrof het een vraag over praktische zaken omdat mijn 

telefoonnummer op de site is vermeld en mensen dat kennelijk toch sneller 

gebruiken dan het invullen van een formulier. 

In twee gevallen noemde men dit ook. Ik vind dat geen probleem als het bij zulke lage aantallen blijft. Het 

gaat uiteindelijk om het belang van de klanten. 

In drie gevallen heeft uw voorzitter de vraag afgehandeld en in e e n geval kon ik dat zelf. Op de website is 

immers ook veel te vinden. In de inhoudelijke rol van vertrouwenspersoon is er geen beroep op mij gedaan. 

Tot zover mijn terugblik op 2017. 

Met vriendelijke groet, 

Ellen van Boxtel 

Vertrouwenspersoon Stichting Gym &Turnen Arnhem 

GYMKIDS 

In samenwerking met kinderdagverblijven en peuterspeelzalen van SKAR en SPA worden er op alle ‘VVE 

intensief ’ locaties in Arnhem door onze docenten GymKids lessen verzorgd. Met deze lessen leveren we 

een actieve bijdrage aan het wegwerken van ontwikkelingsachterstanden bij peuters.  

Sinds 2014 hebben wij, in samenwerking met Rezulto, gewerkt aan het integreren van LOGO 3000 in onze 

Gymkids lessen. Op deze manier kunnen wij, naast de motorische ontwikkeling, ook een positieve bijdrage 

leveren aan het wegwerken van taalachterstand. 

Deze integratie loopt inmiddels succesvol tot tevredenheid van onze samenwerkingspartners, waarmee we 

weer een nieuwe stap hebben gezet in de uitvoering van het VVE-beleid in de Gemeente Arnhem. In 2015 

hebben onze lesgevers ook een bijscholing gevolgd om in een vroegtijdig stadium te kunnen herkennen of 

kinderen gebaat zouden zijn bij behandeling door een kinderfysiotherapeut. 

In 2017 hebben we ingezet op het continueren en doorontwikkelen van ons aanbod. In samenwerking met 

onze docenten zijn er beweeggebieden uitgewerkt welke tijdens de GymKids lessen aan bod moeten 

komen. Gelijktijdig zijn we gestart met het maken van een lesmap waarin voorbeeldlessen per 

beweeggebied zullen worden opgenomen, en waarbij de LOGO 3000 gymwoorden worden geï ntegreerd. In 
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het kader van deze doorontwikkeling hebben onze docenten en medewerkers van SKAR en SPA in juni de 

workshop ‘peuters in beweging’ gevolgd. Deze workshop werd verzorgd door Wim van Gelder (van Gelder 

in Beweging) en stond in het teken van het uitwisselen van theoretische en praktische kennis rondom het 

bewegen met peuters. Daarnaast hebben we ons huidige aanbod uitgebreid met 10 extra lessen waardoor 

we nog meer peuters kunnen bedienen. 

Eind 2017 hebben we voorbereidende stappen genomen om te kunnen starten met een pilot onderzoek. 

Dit doen we in samenwerking met van Gelder in Beweging, Stimuliz, Stichting PAS en Stichting SKAR en 

SPA. Het doel van het pilot onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de grove motorische vaardigheid (4- 

S’en testen) van de VVE peuters die deelnemen aan onze peutergymlessen, zodat de lesinhoud afgestemd 

kan worden op de specifieke motorische behoeften van deze peuters en beweegproblemen vroegtijdig 

kunnen worden gesignaleerd en aangepakt. Daarnaast werken we met dit onderzoek mee aan de 

ontwikkeling  van een hindernisbaan waarmee bij peuters de vaardigheden ‘Stilstaan’ (statisch evenwicht) 

en ‘Springen-Kracht’ (dynamisch evenwicht) kunnen worden gemeten. Dit doen we door een 

hindernisbaan te pretesten in de praktijk en gegevens te verzamelen om (afkap)waarden te berekenen. De 

gegevens van het pilot onderzoek zullen worden verzameld en geanalyseerd in de online omgeving van 

Stimuliz. Hiermee willen we testen of dit voor ons een handig instrument is om in de toekomst te blijven 

gebruiken. 

Inmiddels bereiken we met onze lessen 537 kinderen met een VVE-indicatie (480 in 2016). 
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GYMFIT 

Na de zomervakantie hebben een aantal van onze docenten de workshop “beï nvloeden van het 

neurovegatief zenuwstel” gevolgd. Deze workshop stond in het teken van wetenschappelijke theoriee n en 

kennis over de ‘Wim Hof ’ methode (‘The Iceman’). Ook kwamen er verschillende oefeningen aan bod om 

beter contact te maken met het zenuwstelsel, het immuunsysteem te beï nvloeden, een betere 

bloedcirculatie te realiseren en de concentratie en doelgerichtheid te verbeteren. Deze kennis kunnen de 

docenten toepassen in de praktijk door bijvoorbeeld verschillende ademhalingsoefeningen met hun 

deelnemers te doorlopen. 

Eind 2017 zijn we gestopt met onze GymFit MBvO lessen in De Lommerd (Spijkerkwartier), aangezien er 

op deze locatie door ziekte en overlijden slechts 4 deelnemers over waren. 

In januari 2017 waren we gestart met 267 actieve deelnemers, eind 2017 zaten we op 255 actieve 

deelnemers. 

RECREATIEF TURNEN 

Bij het verzorgen van recreatieve turnlessen aan kinderen hebben we last van de ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt: het is voor de vaak jongere lesgevers moeilijk om werk te vinden, waardoor velen van hen 

van meerdere baantjes rond moeten komen. Dit komt de continuï teit niet altijd ten goede. Daarnaast is de 

arbeidsmarkt voor goede turnlesgevers krap (mede door bovenstaande ontwikkeling). 

Ook in 2017 hebben we weer afscheid genomen van een aantal lesgevers. Gelukkig hebben we ook weer 3 

nieuwe lesgevers mogen verwelkomen. Anne Hendriks geeft les op de maandag in Rijkerswoerd. Recreatief 

turnen meisjes t/m 8 jaar.  

Simone Ligtenberg is dit jaar weer terug gekomen als lesgever. Zij geeft les aan de groepen meisjes 

recreatief turnen op de dinsdag in Rijkerswoerd vanaf 9 jaar. 

Naast het borgen van continuï teit door middel van werving & selectie en het soms noodgedwongen moeten 

verschuiven van lessen, proberen we lesgevers aan ons te binden door te voorzien in goede 

arbeidsvoorwaarden en het coachen en begeleiden van deze lesgevers. Deze aanpak werpt zijn vruchten af, 

maar blijft voortdurend aandacht vragen. Helaas konden we op de locatie Venlosingel in De Laar Oost de 

continuï teit van de lesgever niet borgen. Dit heeft ons doen besluiten om na de zomervakantie met de 

groepen op deze locatie te stoppen. Deelnemers zijn overgeplaatst naar onze lessen in Rijkerswoerd en 

Schuytgraaf. 

In januari 2017 was het aantal actieve deelnemers 257, eind 2017 zaten we op 370 actieve deelnemers. We 

zien ook een groeiende belangstelling van 20-ers en 30-ers om weer te komen turnen. 

Per mei 2017 zijn we gestart met jongens turnen en free running in de Jan Luijkenlaan in Velp. Erik 

Wopereis geeft les op de vrijdag aan de groepen jongens recreatief turnen en free running. Het is voor de 

stichting zeer interessant om een nieuw soort lessen te kunnen aanbieden. We zijn begonnen met 1 groep 

free running, maar er is zo veel vraag dat we deze les gaan uitbreiden in 2018. 
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In september 2017 zijn we gestart met Kleuren Turnen. Dit is een systeem, waarbij verschillende 

beweegniveaus zijn uitgewerkt (kleuren) om zo in kleine stapjes en op een positieve manier kinderen beter 

te leren bewegen en turnen. Ook voor de docenten betekent dit meer structuur in de lessen. Maar ook, dat 

er meer nagedacht wordt hoe je de lessen zo praktisch mogelijk kunt inrichten. Zodat de kinderen veel 

doen en leren in de lessen. Een aantal docenten zijn hier in 2017 mee begonnen. 

Ook dit jaar hebben we weer voor alle groepen sponsorspringen georganiseerd. Dit was een groot succes. 

Er is veel geld opgehaald waarmee nieuwe turnmaterialen zijn gekocht. Ook is er in de mei vakantie een 

instuif georganiseerd om alle deelnemers te bedanken.  

In juni is er een onderlinge springwedstrijd georganiseerd. Hier hebben veel deelnemers aan deelgenomen. 

Dit was een leuke afsluiting van het seizoen vlak voor de zomervakantie. 

De maand november stond in het teken van de vriendjes en vriendinnenmaand. Dit betekent dat de hele 

maand alle deelnemers een vriend of vriendin mochten meenemen in de les. Dit heeft aan aantal nieuwe 

deelnemers opgeleverd. Maar ook een leuke kans om de Stichting onder de aandacht te brengen bij nieuwe 

potentie le deelnemers.  

Afsluiting van het kalender jaar was de kerstdemo. Alle groepen hebben tijdens de reguliere lessen een 

kerst demo verzorgd voor de ouders. Elk jaar weer een evenement voor de deelnemers naar uit te kijken. 

SPECIALE DOELGROEPEN 

ClubExtra Aqua 

De ClubExtra Aqua zwemlessen zijn bedoeld voor kinderen die, vanwege een stoornis in het autistische 

spectrum, hooggevoeligheid of angst e.d., geen aansluiting kunnen vinden bij een reguliere zwemvereniging. 

Het doel van ClubExtra Aqua is om de kinderen zelfredzaam te maken in het water en in de tweede plaats 

hun zwemdiploma te halen. Door in kleine groepjes te werken en in warmer en ondieper te zwemmen bieden 

we de kinderen een veilige omgeving. 

In januari 2017 zijn we afgestapt van onze strippenkaart en hebben we maandelijkse automatische incasso 

ingevoerd. Voor de deelnemers betekent dit dat ze meer gespreid kunnen betalen en voor ons betekent dit 

minder administratieve rompslomp.  

De ClubExtra Aqua heeft het hele jaar volle groepen gehad, in totaal wekelijks 25 kinderen. Aangezien 

vorderingen van de deelnemers langzaam gaan en er in kleine groepjes gewerkt wordt is er een wachtlijst. 

Om te zorgen dat de wachttijd niet te ver oploopt werken we samen met De Grote Koppel. Zij hebben, volgens 

hetzelfde principe, zwemlessen voor kinderen die in de reguliere zwemlessen niet mee kunnen komen. De 

samenwerking uit zich in het doorsturen van gezinnen naar De Grote Koppel om onze wachtlijst beheersbaar 

te houden.  
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GymFit Intramuraal 

De intramurale GymFit lessen worden verzorgd op Woonzorgcentrum de Vreedenhoff (Esperantolaan) en 

op Villa Oosterveld (Elden). Het betreft hier bij elkaar zo’n 30 deelnemers. Aangezien de concentratie van 

de groep op Villa Oosterveld kort is (het betreft hier licht tot middelmatig dementerende bewoners), 

hebben we besloten om deze mensen twee keer per week 30 minuten les te geven in plaats van 1 keer 60 

minuten. 

Special Gym 

SpecialGym richt zich op mensen met een verstandelijke beperking, inclusief Alzheimer patie nten, die niet 

meer zelfstandig kunnen wonen. Hierbij moet gedacht worden aan een invulling van de dagbesteding in de 

vorm van bewegen op muziek, conditie en spierversterkende oefeningen. Voor deze groep staan 

gezelligheid en het op je eigen tempo meedoen centraal. Deze les is voortgekomen uit een samenwerking 

met Stichting Philadelphia.  

In 2017 zijn we gestart met  9 actieve deelnemers. Wegens langdurige ziekte van de docent en het niet 

kunnen vinden van passende vervanging, hebben we besloten om in september te stoppen met deze 

activiteit. 

Naschoolse gym 

In samenwerking met maatschappelijke partners en de vakleerkrachten van de Margarethaschool hebben 

we in 2017 in de Malburcht de volgende lessen verzorgd: 

• Margarethaschool: naschoolse gymnastieklessen en kleutergymlessen 

• Margarethaschool & Stichting Rijnstad: sportinstuif 

In 2017 hebben we met deze activiteiten wekelijks 85 kinderen bereikt.  
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Financieel verslag - Balans 

BALANS PER 31-12-2017 (NA RESULTAAT BESTEMMING) 

  31 DECEMBER 2017 31 DECEMBER 2016 

ACTIVA      

Materiële vast activa (1)     

Inventaris  € 5.068  € 6.877  

Totaal vaste activa  €5.068  € 6.877  

      

Vlottende activa      

Vorderingen (2)     

Handelsdebiteuren   € 450  € 440  

Te vorderen lesgelden  € -  € -  

Waarborgsommen  € 315  € 297  

Overlopende activa  € 4.040  € 159  

Totaal vlottende activa  € 4.805  € 896  

      

Liquide middelen (3) € 9.134  € 9.393  

Totaal vlottende activa  € 13.939  € 10.289  

      

BALANSTOTAAL  € 19.007  € 17.166  
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  31 DECEMBER 2017 31 DECEMBER 2016 

PASSIVA      

Eigen vermogen (4)     

Algemene reserve   € 4.783  € 410 

Reserve Gymkids   € -  € 269 

Bestemmingsreserve materialen   € 2.000  € - 

Totaal eigen vermogen   € 6.783  € 679 

      

Vreemd vermogen      

Kortlopende schulden (5)     

Crediteuren   € -  € 6.352 

Reservering vakantiegeld   € 4.633   

Overlopende passiva   € 7.591  €10.135 

Totaal vreemd vermogen   € 12.224  € 16.487 

      

BALANSTOTAAL   € 19.007  € 17.166 
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Staat van baten en lasten geconsolideerd 

  GEREALISEERD 2017 BEGROOT 2017 GEREALISEERD 2016 

Opbrengsten   € 201.372  € 183.380  € 177.337 

        

Kosten        

Loonkosten lesgevers  € 108.479   € 98.578    € 95.695   

Coördinatie  € 51.749   € 46.925    € 38.218   

Overige personeelskosten  € 368   € 237    € 1.638   

Prijzen  € 218  -  -  

Huur accommodatie  € 21.944   € 19.795    € 29.149   

Materialen  € 1.595   € 2.758    € 2.337   

Afschrijvingen   € 2.578    € 1.600    € 1.211   

Opleidingskosten  € 914   € 2.872    € 205   

Overige bedrijfskosten  € 7.423   € 1.211    € 7.336   

Totale kosten  € 195.268   € 173.976    € 175.790   

        

RESULTAAT   € 6.104  € 9.404  € 1.547 

 

Voorstel resultaatbestemming: 

Onttrekking reserve Gymkids -  € 269 

Toevoeging reserve materialen  € 2.000 

Toevoeging algemene reserve  € 4.373 

    € 6.104 
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Grondslagen 

ALGEMEEN 

Organisatie 

Stichting Gym&Turnen Arnhem stelt het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens 

vast en geldt als rechtspersoon dan ook als Verwerkingsverantwoordelijke in de context van de EU 

Verordening 216-679. Stichting Gym&Turnen Arnhem is op 29 oktober 2015 opgericht en staat 

ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Gelderland onder nummer 64479242.  

De Stichting is een professionele, Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) met een breed gymnastiek- 

en turnaanbod voor diverse doelgroepen varie rend van peuters tot ouderen. 

Het secretariaat van de Stichting huist op Grote Wei 10, 6843 ZG Arnhem. 

Doelstelling 

Stichting Gym&Turnen Arnhem stelt zich tot doel: 

 het doen beoefenen van turnen en (voor-, na- en buitenschoolse) gymnastiek 
 het bijdragen aan het verkleinen van ontwikkelingsachterstanden van peuters 
 het vergroten van het plezier in sport, spel en bewegen bij kinderen en volwassenen 
 het bijdragen aan het welzijn van oudere stadsgenoten 

Middelen 

Stichting Gym&Turnen Arnhem tracht haar doel te bereiken door: 

 het inhuren van geschikte accommodaties 
 bevoegde en bekwame lesgevers aan zich te binden 
 het verzorgen van sport & spel, gym-, turn- en zwemlessen 
 het aangaan van contracten en samenwerkingen met partijen, die een vergelijkbaar doel nastreven 
 het voorzien in leer- en werkervaringsplekken voor aankomende lesgevers 
 het organiseren van evenementen en vriendschappelijke wedstrijden 
 het inzetten van marketing en communicatiemiddelen 
 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro en kleine 

rechtspersonen, hoofdstuk C1 "kleine organisaties zonder winststreven". 

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva 

geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. 

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het 

jaar waarin ze voorzienbaar zijn.  
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In dit jaarverslag kijken we uitgebreid terug op het gevoerde beleid en de uitgevoerde activiteiten in 2017. 

Hiermee leggen we verantwoording af aan onze stakeholders, zijnde de gemeente Arnhem als 

subsidieverlener, de deelnemers aan onze activiteiten, onze medewerkers, onze sponsoren en de 

organisaties die diensten van ons afnemen. 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

Materiële vaste activa 

De materie le vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten 

verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een 

eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of 

vervaardigingslasten. 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de ree le waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De ree le waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk 

aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in 

mindering gebracht.  

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 

beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 

Langlopende en kortlopende schulden 

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de ree le waarde en 

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 

verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen 

historische kostprijzen. 

Resultaatbepaling 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en 

lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 
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Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong 

vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen op de materie le vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de 

aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. 

Financiële baten en lasten 

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en 

rentelasten van uitgegeven en ontvangen leningen. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 

1. MATERIËLE VASTE ACTIVA 

 

AANSCHAFDATUM BETREFT AANSCHAFWAARDE 

19 april 2016 Spanbrug Kempenaersingel € 1.436,00  

19 april 2016 Spanbrug Venlosingel € 1,436,00  

19 april 2016 Spanbrug Bernhardlaan € 1.436,00  

19 april 2016 Plankoline Bernhardlaan €    748,00  

13 juni 2016 Spiegelwand MFC Presikhaven €    400,00  

19 september 2016 Airmatten Kempenaersingel € 2.631,75 

13 april 2017 Bedrijfskleding € 1.270,00 

28 mei 2017 Opblaasbare balk Bernhardlaan €    544,50 

3 november 2017 Plankoline Salamander €    955,00 

   

Totale waarde bij aanschaf  €10.857,25 

Cumulatieve afschrijvingen  €  3.789,05 

Verkoop Airmatten  €  2.000,00 

Waarde inventaris op 31 december  €  5.068,20 

 

2. VORDERINGEN 

De vorderingen bestaan uit handelsdebiteuren (een nog te ontvangen factuurbetaling) en 

waarborgsommen (betaalde borg voor sleutels/druppels van gymzalen waar wij lesgeven). 

De post overlopende activa betreffen de opbrengsten die betrekking op het lopende boekjaar, en in 2018  

alsnog ontvangen (dienen te) worden.  De post bestaat onder andere uit storno’s in 2018 van automatische 

incasso’s van 2017 en nog terug te ontvangen vooruit betaalde premies. 

3. LIQUIDE MIDDELEN 

De liquide middelen betreffen het saldo op de rekening courant rekening. 
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4. EIGEN VERMOGEN 

ALGEMENE RESERVE 2017 2016 

Stand per 1 januari  € 410 -€ 868 

   

Resultaatbestemming voorgaand boekjaar  € 1.278 

Resultaatbestemming aan algemene 
reserve 

€ 4.104  

Toegevoegd vanuit reserve Gymkids € 269  

Stand per 31 december € 4.783  
 

BESTEMMINGSRESERVE MATERIALEN 2017 2016 

Stand per 1 januari  € - € - 

   

Resultaatbestemming voorgaand boekjaar  € - 

Resultaatbestemming aan 
bestemmingsreserve materialen 

€ 2.000  

Stand per 31 december € 2.000  
 

BESTEMMINGSRESERVE GYMKIDS 2017 2016 

Stand per 1 januari  € 269 € - 

   

Resultaatbestemming voorgaand boekjaar  € 269 

Onttrekking € 269  

Stand per 31 december € -  
 

Het resultaat van alle productgroepen, wordt toegevoegd aan de algemene reserve.  Een deel van de 

sponsoropbrengsten wordt gereserveerd voor toekomstige aanschaf van turnmaterialen, in de vorm van 

een bestemmingsreserve materialen. In 2017 is de reserve GymKids onttrokken en toegevoegd aan de 

algemene reserve. 

5. KORTLOPENDE SCHULDEN 

De Stichting heeft geen openstaande facturen per ultimo 2017.  

De overlopende passiva betreffen de overige kosten, die betrekking hebben op het lopende boekjaar, maar 

waarvoor de declaraties en/of facturen op 31 december 2017 nog niet waren ontvangen of waarvan de 

reeds gedane betaling nog niet (tijdig) was verwerkt door de bank. 

In 2017 is voor het eerst de opgebouwde reserve vakantiegeld opgenomen. 
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Staat van baten en lasten per productgroep 

GYMKIDS 

  GEREALISEERD 2017 BEGROOT 2017 GEREALISEERD 2016 

Opbrengsten (6)  € 72.000  € 72.000  € 54.000 

        

Kosten        

Loonkosten lesgevers (7) € 51.309  € 45.581   € 34.861   

Coördinatie (7) € 22.795  € 21.949   € 15.870   

Overige personeelskosten (8) - € 50   € 237   € 237   

Materialen (9)  € 790   € 2.294   € 1.548   

Opleidingskosten (10)  € 99   € 1.600   € 69   

Overige bedrijfskosten (11)  € 1.096   € 339   € 1.147   

Totale kosten  € 76.039  € 72.000  € 53.731  

        

RESULTAAT (12) € 4.039    € -  € 269 

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN GYMKIDS 

6. OPBRENGSTEN 

Op basis van onze subsidie aanvraag voor het verzorgen van Gymkids lessen (het leveren van een bijdrage 

aan het wegwerken van ontwikkelingsachterstanden bij peuters met een VVE-indicatie (Voor- en 

Vroegschoolse Educatie), heeft de gemeente Arnhem op 24 februari 2017 een maximale subsidie van € 

72.000 verleend op grond van artikel 4:23 lid 3 van de Algemene Wet Bestuursrecht. 

7. LOONKOSTEN LESGEVERS EN COÖRDINATIE 

De loonkosten betreffen de netto uitgekeerde urenvergoedingen voor freelancers, alsmede het deel van de 

loonkosten (salaris, kosten loonbureau, afdrachten loonheffing en pensioenpremie) van medewerkers in 

vaste dienst voor de uren dat zij hebben lesgegeven in het kader van Gymkids en voor onze operationeel 

manager voor de uren dat zij coo rdinatie activiteiten heeft verricht voor deze doelgroep en zich heeft 

ingezet voor het opzetten van onderzoek. Daarnaast is er €2.735 gereserveerd als kortlopende schuld (7 

maanden opgebouwde rechten) 

In 2017 is een van onze lesgevers op 11 november 2017 uitgevallen door ziekte. Haar lessen zijn 

overgenomen door een invalkracht. Ook is onze operationeel manager op 15 november 2017 met 

zwangerschapsverlof gegaan. Haar uren zijn deels overgenomen door onze coo rdinator Turnen. 
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8. OVERIGE PERSONEELSKOSTEN 

Dit betreft gemaakte reiskosten voor een aantal lesgevers. In de begroting was een stelpost opgenomen 

voor de aanvraag van Verklaring Omtrent het Gedrag, omdat het precieze aantal lesgevers nog niet 

vaststond. In 2017 was het niet nodig deze aan te vragen, omdat de verklaringen uit 2016 nog geldig 

waren. 

9. MATERIALEN 

Het betreft hier de aanschaf van materialen voor het kunnen opstarten van lessen op nieuwe leslocaties. 

10. OPLEIDINGSKOSTEN 

In 2017 is een boek aangeschaft met lesmateriaal en is er een bijscholing geweest voor de lesgevers. 

11. OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 

De overige bedrijfskosten betreffen gemaakte telefoonkosten en een evenredig aandeel in de kosten van de 

bankrekening, de website, accountantsbeoordeling en de aansprakelijkheidsverzekering. 

12. RESULTAAT 

Het resultaat is een verlies van € 4.039. Op 17 mei 2017 heeft de Stichting bij de gemeente Arnhem gemeld 

dat de werkgeverspremies onjuist waren berekend in de ingediende begroting, waardoor een tekort van 

circa €1500 zou ontstaan. Op 19 juni 2017 heeft de gemeente Arnhem per mail toegezegd dit verschil 

eenmalig tegemoet te komen.  

Bij de accountantscontrole bleek dat we ook de reserve vakantiegelden moesten opvoeren (7 maanden aan 

opgebouwde rechten). Deze reserve hadden we niet begroot, waardoor het verlies groter is geworden. 
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GYMFIT 

  GEREALISEERD 2017 BEGROOT 2017 GEREALISEERD 2016 

Opbrengsten (13)  € 40.613  € 42.837  € 50.137 

        

Kosten        

Loonkosten lesgevers (14) € 17.930   € 19.780   € 23.994   

Coördinatie (14) € 13.276   € 10.497    € 16.829   

Overige personeelskosten (15)  € 149    € -      € 1.180   

Huur accommodatie (16)  € 5.877   €   6.160   € 4.990   

Materialen (17)  € 430   €      464   € 619   

Opleidingskosten (18)  € 121   € -      € 137   

Overige bedrijfskosten (19)  € 2.238   €1.230   € 2.275   

Totale kosten  € 40.021  € 38.131  € 50.024  

        

RESULTAAT   € 592  € 4.706  € 113 

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN GYMFIT 

13. NETTO OPBRENGSTEN 

De opbrengsten voor de GymFit activiteiten kwamen in 2017 voort uit verkochte abonnementen aan 

deelnemers en een bijdrage vanuit de GelrePas voor deelnemers met een laag inkomen. 

14. LOONKOSTEN LESGEVERS EN COÖRDINATIE 

De loonkosten betreffen de netto uitgekeerde urenvergoedingen voor freelancers, alsmede het deel van de 

loonkosten (salaris, kosten loonbureau, afdrachten loonheffing en pensioenpremie) van medewerkers in 

vaste dienst voor de uren dat zij hebben lesgegeven in het kader van GymFit en voor onze operationeel 

manager voor de uren dat zij coo rdinatie activiteiten heeft verricht voor deze doelgroep. Ook zit hierin een 

bijdrage in de loonkosten van twee lesgevers bij onze stichting, die in dienst zijn bij Sportbedrijf Arnhem. 

Daarnaast is er €699 gereserveerd als kortlopende schuld (7 maanden opgebouwde rechten). 

15. OVERIGE PERSONEELSKOSTEN 

De overige personeelskosten betreffen reiskosten vergoeding. 

16. HUUR ACCOMMODATIE 

Voor lessen GymFit Bewegen op Muziek, Sport- en Spel en Aerobics, huurt de Stichting gymzalen van het 

sportbedrijf Arnhem tegen een gesubsidieerd tarief. Voor de overige lessen maakt de Stichting gebruik van 

recreatieruimtes, waarbij voor een deel een (gereduceerde) gebruiksvergoeding wordt betaald. Op een 

aantal locaties is met de verhuurders overeengekomen dat de ruimte om niet ter beschikking wordt 

gesteld. In 2017 zijn de lessen op twee locaties gestopt wegens te weinig deelnemers. 

17. MATERIALEN 

Het betreft hier de aanschaf van kleine materialen die in de lessen worden gebruikt. 
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18. OPLEIDINGSKOSTEN 

In 2017 is er voor de lesgevers een bijscholing georganiseerd door de gemeente Arnhem, RSVV en onze 

Stichting , waaraan onze GymFit docenten hebben deelgenomen. 

19. OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 

De overige bedrijfskosten betreffen gemaakte telefoonkosten en een evenredig aandeel in de kosten van de 

bankrekening, accountantsbeoordeling, de website, de deelnemersadministratie en de 

aansprakelijkheidsverzekering en de helft van de kosten voor opslag van materialen.  

  



JAARVERSLAG 2017 

Pagina 19 

RECREATIEF TURNEN 

  GEREALISEERD 2017 BEGROOT 2017 GEREALISEERD 2016 

Opbrengsten (20)  € 65.761  € 51.733  € 55.770 

        

Kosten        

Loonkosten lesgevers (21) € 31.317   € 25.866   € 28.914   

Coördinatie (21)  € 13.472   € 10.280    € 202   

Overige personeelskosten (22)  € 81    € -      € 221   

Huur accommodatie (23)  € 14.469    € 12.354    € 22.517   

Materialen (24)  € 375    € -      € 170   

Afschrijvingen (25)  € 2.578    €    1.211    € 1.211   

Opleidingskosten (26)  € 694   € -    € -     

Overige bedrijfskosten (27)  € 2.220    €    1.085   € 2.539   

Totale kosten  € 65.206  € 50.796  € 55.774  

        

RESULTAAT   € 555  € 936 € 4  

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN RECREATIEF TURNEN 

20. NETTO OPBRENGSTEN 

De opbrengsten voor de lessen Recreatief turnen kwamen in 2017 voort uit verkochte abonnementen en 

strippenkaarten aan deelnemers en een bijdrage vanuit de GelrePas voor deelnemers met een laag 

inkomen. In 2017 zijn we gestopt met lessen aan de Venlosingel en hebben we nieuwe lessen opgestart 

voor jongensturnen en free-running. Ook zijn er nieuwe uren opgestart vanwege het aantal deelnemers op 

sommige locaties. 

21. LOONKOSTEN LESGEVERS EN COÖRDINATIE 

De loonkosten betreffen de netto uitgekeerde urenvergoedingen voor freelancers, alsmede het deel van de 

loonkosten (salaris, kosten loonbureau, afdrachten loonheffing en pensioenpremie) van medewerkers in 

vaste dienst voor de uren dat zij hebben lesgegeven in het kader van recreatief turnen en voor onze 

coo rdinator Turnen voor de uren dat zij coo rdinatie activiteiten heeft verricht voor deze doelgroep. 

Daarnaast is er €1.479 gereserveerd als kortlopende schuld (7 maanden opgebouwde rechten). 

22. OVERIGE PERSONEELSKOSTEN 

De overige personeelskosten betreffen reiskosten vergoeding. 

23. HUUR ACCOMMODATIE 

Voor lessen recreatief turnen huurt de Stichting gymzalen van het sportbedrijf Arnhem en van het 

sportbedrijf Rheden tegen een gesubsidieerd tarief.  

24. MATERIALEN 

Het betreft hier de aanschaf van kleine materialen en magnesium die in de lessen worden gebruikt. 
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25. AFSCHRIJVINGEN 

De toestellen, waarvan een deel is overgenomen van AAC 1899 Gymnastiek, zijn allemaal turntoestellen, de 

afschrijving komt dan ook volledig ten laste van het Recreatief turnen. De bedrijfskleding wordt in twee 

jaar afgeschreven en komt ook ten laste van het Recreatief Turnen. 

26. OPLEIDINGSKOSTEN 

In 2017 zijn wij gestart met het gebruik van Kleuren Turnen voor de opbouw van de lessen en de verdere 

vorming van onze lesgevers. 

27. OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 

De overige bedrijfskosten betreffen gemaakte telefoonkosten en een evenredig aandeel in de kosten van de 

bankrekening, accountantsbeoordeling, de website, de deelnemersadministratie en de 

aansprakelijkheidsverzekering en de helft van de kosten voor opslag van materialen.  
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CLUB EXTRA 

  GEREALISEERD 2017 BEGROOT 2017 GEREALISEERD 2016 

Opbrengsten (28)  € 4.366  € 5.625  € 6.662 

        

Kosten        

Loonkosten lesgevers (29) € 368   €    665   € 998  

Coördinatie (29) € 1.060   € 1.050   € 2.283  

Huur accommodatie (30) € 1.302   € 1.281  € 1.642  

Materialen (31) € -   € -     € -  

Overige bedrijfskosten (32) € 943   € -     € 751  

Totale kosten  € 3.672  € 2.996  € 5.674  

        

RESULTAAT   € 694  € 2.439  € 988 

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN CLUB EXTRA 

28. NETTO OPBRENGSTEN 

De opbrengsten voor de lessen ClubExtra kwamen in 2017 voort uit verkochte abonnementen en 

strippenkaarten aan deelnemers en een bijdrage vanuit de GelrePas voor deelnemers met een laag 

inkomen. Daarnaast zijn de kosten voor coo rdinatie voor een deel vanuit de gemeente Arnhem betaald op 

basis van contractafspraken. 

29. LOONKOSTEN LESGEVERS EN COÖRDINATIE 

De loonkosten betreffen de netto uitgekeerde urenvergoedingen voor freelancers en het deel van de 

loonkosten (salaris, kosten loonbureau, afdrachten loonheffing en pensioenpremie) van de operationeel 

manager voor de uren dat zij coo rdinatie activiteiten heeft verricht voor deze doelgroep. De overige 

lesgevers worden ingezet vanuit hun taaktijd als docent lichamelijke opvoeding (op de loonlijst bij de 

gemeente Arnhem). Daarnaast is er €86 gereserveerd als kortlopende schuld (7 maanden opgebouwde 

rechten). 

30. HUUR ACCOMMODATIE 

Voor de lessen ClubExtra Aqua (zwemlessen) huurt de Stichting zwemwater van het Sportbedrijf Arnhem 

tegen een gesubsidieerd tarief. 

31. MATERIALEN 

In 2017 zijn er geen materialen aangeschaft voor de ClubExtra lessen. 

32. OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 

De overige bedrijfskosten betreffen gemaakte telefoonkosten en een evenredig aandeel in de kosten van de 

bankrekening, accountantsbeoordeling, de website, de deelnemersadministratie en de 

aansprakelijkheidsverzekering.  
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ACTIVITEITEN VANUIT CONTRACTEN 

  GEREALISEERD 2017 BEGROOT 2017 GEREALISEERD 2016 

Opbrengsten (33)  € 11.955  € 11.185  € 10.768 

        

Kosten        

Loonkosten lesgevers (34) € 7.557   €    6.686   € 6.929  

Coördinatie (34) € 1.145   €    3.149   € 3.034  

Overige bedrijfskosten (35) € 926   €       218  € 624  

Totale kosten  € 9.628  € 10.053  € 10.587  

        

RESULTAAT   € 2.327  €   1.132  € 181 

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN ACTIVITEITEN VANUIT CONTRACTEN 

33. NETTO OPBRENGSTEN 

De opbrengsten voor de bovengenoemde activiteiten (naschoolse gymlessen, intramurale GymFit lessen) 

kwamen in 2017 voort uit inkomsten uit contracten (facturen). Contractpartijen waren in 2017 de 

Margarethaschool in de wijk Malburgen, Stichting Vreedenhoff, Stepping Stones (Villa Oosterveld) en 

Kinderopvang Twins. 

34. LOONKOSTEN LESGEVERS EN COÖRDINATIE 

De loonkosten betreffen de netto uitgekeerde urenvergoedingen voor freelancers, alsmede het deel van de 

loonkosten (salaris, kosten loonbureau, afdrachten loonheffing en pensioenpremie) van medewerkers in 

vaste dienst voor de uren dat zij hebben lesgegeven in het kader van deze activiteiten en voor onze 

operationeel manager voor de uren dat zij coo rdinatie activiteiten heeft verricht voor deze doelgroep. 

Daarnaast is er €359 gereserveerd als kortlopende schuld (7 maanden opgebouwde rechten). 

35. OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 

De overige bedrijfskosten betreffen gemaakte telefoonkosten en een evenredig aandeel in de kosten van de 

bankrekening, accountantsbeoordeling, de website en de aansprakelijkheidsverzekering. Deze kosten 

waren middels een stelpost begroot. 
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SPONSORACTIES 

  GEREALISEERD 2017 BEGROOT 2017 GEREALISEERD 2016 

Opbrengsten (36)  € 6.217  € -     € -    

        

Kosten        

Huur accommodatie (37)  € 49   € -     € -     

Materialen (38)  € -     € -     € -     

Prijzen (39)  € 158   € -     € -     

Drukkosten (40)  € -     € -     € -     

Totale kosten   € 208   € -     € -     

        

RESULTAAT   € 6.009  € -     € -    

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN SPONSORACTIES 

36. NETTO OPBRENGSTEN 

In 2017 heeft de Stichting het “kauwgomballen springen” georganiseerd. Dit is een sponsoractie, waarin 

kinderen en volwassenen worden uitgedaagd om zoveel mogelijk geld op te halen bij sponsoren (familie en 

bekenden) door het volgen van een springparcours. De sponsordoelen waren: 

 De aanschaf van een minitrampoline 

 De aanschaf van een plankoline 

 Een gratis turninstuif “turn je gek” in de meivakantie 

Een deel van de opbrengsten (winst) zal als een bestemmingsreserve worden geboekt. 

Andere inkomsten komen vanuit een eenmalige sponsoring door Bunda Beheer BV voor de aanschaf van 

bedrijfskleding. 

37. HUUR ACCOMMODATIE 

Voor de turninstuif is een deel van de sporthal in de Laar-West afgehuurd. 

38. MATERIALEN 

Vanuit het sponsorgeld is bedrijfskleding gekocht, een plankoline en een opblaasbare balk. Deze zijn 

toegevoegd aan de inventaris. 

39. PRIJZEN 

Als beloning krijgen alle deelnemers een zakje kauwgomballen voor hun inzet. Het kind dat het meeste 

sponsorgeld heeft ingezameld heeft een turnpakje gekregen en een kauwgomballen automaat. 

40. DRUKKOSTEN 

Voor de brieven en flyers zijn in 2017 geen bijzondere kosten gemaakt.  
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WEDSTRIJDEN 

  GEREALISEERD 2017 BEGROOT 2017 GEREALISEERD 2016 

Opbrengsten (41)  € 460  € -     € -    

        

Kosten        

Huur accommodatie (42)  € 247   € -     € -     

Materialen (43)  € -     € -     € -     

Consumpties (44)  € 128       

Prijzen (45)  € 60   € -     € -     

Personeelskosten (46)  € 60       

Drukkosten (47)  € -     € -     € -     

Totale kosten   € 494   € -     € -     

        

RESULTAAT  € 34   € -     € -    

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN SPONSORACTIES 

41. NETTO OPBRENGSTEN 

In 2017 heeft de Stichting een individuele springwedstrijd georganiseerd. De opbrengsten bestaan uit een 

kleine eigen bijdrage door de deelnemers aan de wedstrijd. 

42. HUUR ACCOMMODATIE 

Voor de wedstrijd is de sporthal in de Laar-West afgehuurd. 

43. MATERIALEN 

Voor de wedstrijd zijn er geen aparte materialen aangeschaft. 

44. CONSUMPTIES 

Lunches en koffie/thee voor de begeleiders en juryleden moeten worden afgenomen in de sporthal. 

45. PRIJZEN 

Dit betreft de aanschaf van medailles. 

46. PERSONEELSKOSTEN 

Dit betreft bedankjes voor alle vrijwilligers die de wedstrijd tot een succes hebben gemaakt. 

47. DRUKKOSTEN 

Voor de brieven en flyers zijn in 2017 geen bijzondere kosten gemaakt. 
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Controleverklaring 
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Organisatie 

BESTUUR EN LEIDING 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie personen (onbezoldigd). Het management wordt gevormd 

door een operationeel manager en een coo rdinator turnen: 

NAAM FUNCTIE AANDACHTSGEBIEDEN 

Miloš Bunda Voorzitter Vertegenwoordigen Stichting, algemeen beleid, HR, 
contractmanagement 

Gert Schulte Penningmeester Financieel beleid, financie le administratie, contracten 

Maarten de Vries Secretaris Deelnemersadministratie 

Mariëlle van Tuil Operationeel manager Dagelijkse leiding, GymKids, GymFit, ClubExtra, 
relatiebeheer, inhuur accommodaties, aanschaf 
materialen 

Ellen Leidekker Coo rdinator turnen Recreatief turnen, meldingen materialen en 
accommodaties 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

Arbeidsvoorwaardenregeling 

De Stichting maakt gebruik van een eigen arbeidsvoorwaardenregeling, afgeleid van de CAO Sport en de 

CAO voor het primair onderwijs. Eind 2016 is aansluiting gezocht met het pensioenfonds Zorg & Welzijn. 

Per 1 januari 2017 zijn alle medewerkers toegetreden tot dit pensioenfonds. Eind 2017 waren er 10 

medewerkers in dienst bij de Stichting (7 begin 2017). 

Freelancers 

De Stichting maakt ook gebruik van freelance lesgevers, welke via een opdrachtovereenkomst op basis van 

modelovereenkomst Belastingdienst nr 9015550000-06-2 zijn gecontracteerd, als het aantal uren dat zij 

worden ingezet significant genoeg is. Eind 2017 waren er 15 freelancers werkzaam voor de Stichting. 

Inhuur/detachering 

De Stichting heeft in 2017 eveneens gebruik gemaakt van twee lesgevers, die in dienst zijn/waren van 

Sportbedrijf Arnhem. Hiervan is er een in november 2017 met pensioen gegaan. Sinds 1 januari 2017 is er 

sprake van detacheringsovereenkomsten op basis van het modelcontract UWV. 

Vertrouwenspersoon 

De Stichting heeft in 2016 een vertrouwenspersoon aangesteld: Ellen van Boxtel. In het afgelopen jaar is de 

vertrouwenspersoon niet ingeschakeld. 
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Deskundigheidsbevordering 

De operationeel manager en coo rdinator turnen zetten zich in om de deskundigheid van de lesgevers te 

bevorderen door middel van coaching en begeleiding, ontwikkelingsgesprekken, bevorderen van 

uitwisseling van kennis en ervaring door lesgevers, het ontwikkelen van lesmateriaal en het laten volgen 

van specifieke bijscholingen. 
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Beleidsvoornemens 2018 

Stichting Gym&Turnen Arnhem heeft zich de volgende bestuurlijke voornemens tot doel gesteld. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

• Invoeren planningsgesprekken en beoordelingsgesprekken, inclusief ontwikkeldoelen lesgevers 

• Noodzakelijke bijscholingen worden door alle lesgevers gevolgd 

• Werven van vrijwilligers en betrekken bij het organiseren van activiteiten 

• Onderzoeken mogelijkheden voor opleiden eigen kweek 

• Meer gezamenlijke activiteiten ter versterking van onderlinge banden 

• Verder professionaliseren HRM beleid 

• Voldoen aan de vereisten vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

BESTUUR 

• Bestendigen onderlinge uitwisselbaarheid bestuursleden en dagelijkse leiding door inzetten van 

overlappende aandachtsgebieden 

AANBOD 

• Wetenschappelijk onderzoek naar het verder verbeteren van deze lessen door het implementeren van 

de bevindingen en het verder ontwikkelen van het lesmateriaal 

• Uitbreiding aanbod seniorensport/GymFit nagaan via contacten met verzekeringsmaatschappijen, 

maatschappelijke organisaties in Arnhem. Opbouwen van een netwerk in Velp en onderzoeken of daar 

ook uitbreiding van aanbod mogelijk is. 

• Uitbreiden van onze contacten met aanbieders van buitenschoolse opvang 

• Ons profileren als ‘de turnclub van Arnhem en omstreken’, waar je ‘op een leuke en professionele 

manier kunt leren turnen’ 

FINANCIËN 

• Verhogen abonnementsgelden om ruimte te bieden voor salarisverhogingen 

• Onderzoeken mogelijkheden sponsoring 
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Begroting 2018 

GYMKIDS 

  BEGROTING 2018 BEGROTING 2017 

Netto opbrengsten  € 79.000 € 72.000 

    

Kosten    

Loonkosten lesgevers   € 58.629  € 45.529 

Coo rdinatie   € 13.831 € 22.581 

Overige personeelskosten   €  - €       237 

Materialen   €   2.098 €   1.608 

Opleidingskosten   €       999 €   1.600 

Overige bedrijfskosten   €   3.443  €      455 

    

Resultaat     -    - 

 

GYMFIT 

  BEGROTING 2018 BEGROTING 2017 

Netto opbrengsten  €  44.035 €  42.837 

    

Kosten    

Loonkosten lesgevers   € 18.729  € 19.780 

Coo rdinatie   € 16.597   € 10.497  

Overige personeelskosten   € -     € -    

Huur accommodatie   €   6.220   €   6.160  

Materialen   €      240   €      464  

Opleidingskosten   €      355  € -    

Overige bedrijfskosten   €   1.765   €    1.230  

    

Resultaat   €      130  €    4.706 
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RECREATIEF TURNEN 

  BEGROTING 2018 BEGROTING 2017 

Netto opbrengsten   € 65.471  € 51.733 

    

Kosten    

Loonkosten lesgevers   € 27.674  € 25.866 

Coo rdinatie   € 19.798   € 10.280  

Overige personeelskosten   € -     € -    

Huur accommodatie   € 13.971   € 12.354  

Materialen   € -     € -    

Afschrijvingen   €    1.011   €    1.211  

Overige bedrijfskosten   €    1.142  €    1.085 

    

Resultaat   €       875  €       936 

    

CLUB EXTRA AQUA 

  BEGROTING 2018 BEGROTING 2017 

Netto opbrengsten  € 4.950 € 5.625 

    

Kosten    

Loonkosten lesgevers   €    678   €    665  

Coo rdinatie   € 2.305   € 1.050  

Huur accommodatie   € 1.330     € 1.281    

Materialen   € -   € -  

Overige bedrijfskosten   €     347     € -    

    

Resultaat   €     290  € 2.439 
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OVERIGE ACTIVITEITEN 

  BEGROTING 2018 BEGROTING 2017 

Netto opbrengsten   € 12.040  € 11.185 

    

Kosten    

Loonkosten lesgevers   €    7.529   €    6.686  

Coo rdinatie   €    4.071   €    3.149  

Overige bedrijfskosten   €       370  €       218 

    

Resultaat   €         70  €   1.132 

 

 

 


