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Voorwoord 

L.S., 

Voor u ligt ons derde 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. Wij geloven dat de 
gymnastische sport bij uitstek een prima basis is voor iedereen, jong en oud, rijk of 
arm, onafhankelijk waar je roots liggen, om goed te leren bewegen, gezond op te 
groeien en oud te worden en gezellig en met veel plezier samen te zijn. 

Onder professionele begeleiding verzorgen wij lessen in heel Arnhem en Velp. Kinderen in de basisschool 
leeftijd kunnen bij ons terecht om te leren turnen. Daarnaast hebben wij een gymnastiek aanbod voor 
peuters, volwassenen en oudere inwoners van Arnhem en Velp, maar ook voor bijzondere doelgroepen zoals 
peuters met een ontwikkelingsachterstand of bewoners van een woon-zorg instelling. Tenslotte helpen wij 
kinderen leren zwemmen, als dit in de “gewone” zwemlessen niet zo goed lukt. Dit laatste doen we onder de 
vlag van ClubExtra Aqua. 

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

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Onze stichting 
voldoet aan de verplichting verantwoordelijk om te gaan met het verwerken van persoonsgegevens. 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. 
In 2018 hebben wij technische en organisatorische maatregelen geı̈mplementeerd in onze administratieve 
organisatie om aan de AVG te voldoen. Een Register van verwerkingsactiviteiten omtrent persoonsgegevens 
is vastgesteld en vastgelegd. 

Eind 2017 hadden we een flink lijstje aan beleidsdoelen voor 2018 geformuleerd, waarvan we de meeste 
hebben gehaald. Hieronder geven we de stand van zaken weer: 

Personeel en organisatie 

Beleidsdoel Stand van zaken 
Invoeren planningsgesprekken en beoordelingsgesprekken, inclusief ontwikkeldoelen lesgevers Opgestart 
Noodzakelijke bijscholingen worden door alle lesgevers gevolgd Afgerond 
Werven van vrijwilligers en betrekken bij het organiseren van activiteiten Gelukt 
Onderzoeken mogelijkheden voor opleiden eigen kweek Opgestart 
Meer gezamenlijke activiteiten ter versterking van onderlinge banden Inmiddels 2 activiteiten 
Verder professionaliseren HRM beleid Flinke stappen gezet 
Voldoen aan de vereisten vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Afgerond 
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Bestuur 

Beleidsdoel Stand van zaken 
Bestendigen onderlinge uitwisselbaarheid bestuursleden en dagelijkse leiding door inzetten 
van overlappende aandachtsgebieden 

Afgerond 

 

Aanbod 

Beleidsdoel Stand van zaken 
Wetenschappelijk onderzoek naar het verder verbeteren van deze lessen door het 
implementeren van de bevindingen en het verder ontwikkelen van het lesmateriaal 

Loopt 

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. 

Eerste gesprekken 
gevoerd 

Uitbreiden van onze contacten met aanbieders van buitenschoolse opvang Nog niet gestart 
Ons profileren als ‘de turnclub van Arnhem en omstreken’, waar je ‘op een leuke en 
professionele manier kunt leren turnen’ 

Loopt 

 

Financiën 

Beleidsdoel Stand van zaken 
Verhogen abonnementsgelden om ruimte te bieden voor salarisverhogingen Voltooid 
Onderzoeken mogelijkheden sponsoring Sponsoring GymFit 

Magazine gelukt 

 

Kort samengevat: we zijn goed op weg en kunnen trots zijn op wat we tot nu toe hebben bereikt. 

Ik wens u veel leesplezier! 

Miloš Bunda 

 

Voorzitter 
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Activiteitenverslag 

BERICHT VAN DE VERTROUWENSPERSOON 
In 2018 heb ik als vertrouwenspersoon geen incidenten hoeven te behandelen. Een 
enkele keer gebeurde het dat ik gebeld ben met algemene vragen omdat ik het enige 
vermelde telefoonnummer op de site heb. 

Verder wil ik graag melden dat we begonnen zijn met een oriëntatie over de meldcode 
bij vermoeden van huiselijk geweld die in het zorgverlenerscircuit en scholen al wordt 
gebruikt. 

We hebben met de instantie, die deze meldcode namens de gemeente invoert, een verkennend gesprek gehad 
over de meldcode en de mogelijkheden voor ons, als (grotendeels) vrijwilligersorganisatie. Dit om meer te 
kunnen doen op het vlak van (vroeg) signalering bij vermoedens van zorg en/of onveiligheid bij kinderen. 

(Sociale) Veiligheid staat hoog op de agenda, met als uitgangspunt dat elke sportclub een plek hoort te zijn, 
waar iedereen veilig kan sporten en waar omgezien wordt naar elkaar. 

In 2019 wordt verder onderzocht wat nut en noodzaak voor onze Stichting kan zijn. 

ALGEMENE VERORDERENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In deze nieuwe 
Europese Richtlijn is er een hoop veranderd voor organisaties met betrekking tot de manier waarop zij met 
persoonsgegevens omgaan. Als Stichting hebben wij de volgende inspanningen verricht om aan deze 
wetgeving te voldoen: 

• Bestuur en management hebben diverse AVG bijeenkomsten bijgewoond om ons goed te laten 
informeren over de gevolgen van deze nieuwe wet. Onder andere georganiseerd door de Sportbedrijf 
Arnhem/ Editoo en KAB (onze salarisadministrateur) 

• We hebben informatie ingewonnen bij professionals uit ons bestaande netwerk om in beeld te krijgen 
aan welke eisen we moeten voldoen. Aanvullend heeft de voorzitter de wetgeving uitgebreid bestudeerd. 

• We hebben een privacy statement opgesteld en op onze website geplaatst 
• Al onze machtigingsformulieren zijn zodanig aangepast dat nieuwe deelnemers voortaan expliciet hun 

toestemming moeten geven voor het maken van foto’s en filmopnames. Ook zijn onze Algemene 
Voorwaarden aangepast. 

• Er is een formulier gemaakt waarin eventuele medische gegevens kunnen worden opgeschreven, 
inclusief toestemmingsverklaring. Dit is belangrijk als er sprake is van een allergie/lichamelijke 
beperking/ medicijngebruik/ zwak gestel. De regels over hoe om te gaan met deze gegevens zijn 
duidelijk naar onze medewerkers gecommuniceerd. 
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• Er is voor intern gebruik een register van verwerkingen opgesteld waarin we in detail beschrijven welke 
gegevens we opslaan, wie wat doet binnen bestuur en management en welke systemen we gebruiken. 
Dit document is ter inzage ter beschikking gesteld. 

• Er is een actie ingezet om datalekken tegen te gaan. Wij hebben onze medewerkers gevraagd om geen 
mailadressen in het “Aan” of “CC” veld te zetten maar “BCC” te gebruiken. Ook is er gevraagd om 
datalekken onmiddellijk te melden bij de betreffende managers.  

• Daarnaast maken we als Stichting gebruik van een beveiligde Cloud-omgeving en hebben we 
verwerkingsovereenkomsten afgesloten met alle partijen met wie we gegevens uitwisselen. 

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. Daarnaast is LOGO 3000 
geı̈ntegreerd in onze lessen. Op deze manier kunnen wij, naast de motorische ontwikkeling, ook een positieve 
bijdrage leveren aan het wegwerken van taalachterstand. 

In 2017 hebben we ingezet op het continueren en door ontwikkelen 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 geı̈ntegreerd. Dit stond in 2018 even 
op een laag pitje vanwege de voorbereidingen voor het pilotonderzoek, maar wordt in 2019 weer opgepakt. 

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 testen1) 
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. 

In september 2018 zijn we op 4 locaties en in 21 groepen gestart met de eerste metingen van het pilot 
onderzoek.  Gedurende de metingen kwamen we tot nieuwe inzichten waarmee we het testparcours en de 
testmethode hebben bijgeschaafd. In december hebben we op basis van deze nieuwe inzichten een 
aanvullende 2e meting gedaan. Inmiddels hebben we een steekproef van ruim 100 peuters. In eerste instantie 

                                                                    
1  De 4 S-en staan voor: Stilstaan (statisch evenwicht), Springen-kracht (dynamisch evenwicht), Springen-coördinatie (coördinatie) 

en Stuiten (oog-lichaam coördinatie) 
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werd er gebruik gemaakt van Stimuliz om de data te verwerken en analyseren. Na een eerste ervaring is 
besloten om een eigen Excel bestand te ontwikkelen, omdat Stimuliz voor de peuterleeftijd nog niet 
voldoende toereikend bleek.  

Op de achtergrond is er contact gelegd met diverse onderzoeksinstellingen om input te verzamelen voor een 
literatuurstudie over onderzoek naar de motorische ontwikkeling van peuters. Tot op heden is er in 
Nederland nog maar beperkt onderzoek gedaan naar de motorische ontwikkeling van deze doelgroep. Ook 
is er contact gelegd met de Koninklijke Nederlands Gymnastiek Unie (KNGU). De KNGU heeft een aantal 
producten waarmee ze inspelen op ‘bewegen met het jonge kind’. Het “Nijntje beweegdiploma” en een 
lesmap “GymKids voor kleuters” maken hier onderdeel van uit. In 2019 gaan we met elkaar in gesprek om te 
kijken hoe we elkaar kunnen versterken en huidige programma’s kunnen door ontwikkelen met 
gebruikmaking van de onderzoeksresultaten vanuit de pilot. 

Het komende jaar zetten we ook in op het uitbreiden van de steekproefgrootte om zo meer data te kunnen 
verzamelen, waarmee afkapwaarden kunnen worden vastgesteld. 

Inmiddels bereiken we met onze lessen gemiddeld 550 kinderen met een VVE-indicatie (537 in 2017). De 
groei in het aantal bereikte VVE kinderen is ontstaan omdat ze nu vanaf 2 jarige leeftijd gebruik mogen 
maken van de opvang. 

GYMFIT 
Via de Arnhemse Uitdaging hebben we in 2017 een aanvraag ingezet om financiering te vinden voor onze 
GymFit nieuwsbrief. In februari 2018  hebben we met behulp van Sigrid Punt van Puntgaaf communicatie 
een donatie gekregen via de Kohlmanstichting. Met deze donatie kunnen we 3 jaar lang onze GymFit 
nieuwsbrief bekostigen.  We hebben hiervoor een contract afgesloten met Editoo om de komende jaren 3 tot 
4 edities per jaar uit te brengen.  

Gedurende de periode tot aan de zomervakantie werd een terugloop in het aantal GymFit deelnemers 
geconstateerd. Hoofdredenen waarom mensen hun abonnement beëindigen zijn: ziekte, overlijden en 
verhuizing (niet langer meer zelfstandig kunnen wonen). De deelnemers in onze groepen worden steeds 
ouder en er komen relatief gezien maar weinig nieuwe ‘jonge’ ouderen bij. Na de zomervakantie zijn daarom 
een aantal acties ingezet om ouderen te enthousiasmeren om deel te nemen aan onze GymFit lessen: 

 Taartenactie met huidige deelnemers als ambassadeurs: indien mensen uit een bestaande groep iemand 
nieuw introduceren in de les en diegene blijft, dan verdienen ze daarmee een taart voor de gehele groep. 
Als stimulans voor de huidige deelnemers om in hun omgeving (eenzame) ouderen uit te nodigen om 
aan onze lessen deel te nemen. 

 Uitbreiden van ons netwerk met organisaties die in contact staan met senioren om zo een groter bereik 
te creëren en samen met elkaar op te trekken om bijv. eenzaamheid aan te pakken en ouderen in 
beweging te brengen. Denk bijv. aan Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA), Stichting Arnhemse 
Ouderen en het actief deelnemen aan netwerkbijeenkomsten zoals georganiseerd door de gemeenten 
Arnhem en Rheden. 
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 Behoeftenonderzoek onder onze huidige deelnemers om inzicht te verkrijgen in ‘wat beweegt mensen 
om bij ons te bewegen’. Met deze informatie hopen we onze PR en communicatie aan te scherpen om zo 
de doelgroep nog beter te kunnen bereiken en enthousiasmeren. 

 Flyers en posters verspreiden in de verschillende wijken en stukjes plaatsen in diverse wijkkrantjes om 
ons aanbod onder de aandacht te brengen. 

 Het organiseren van open lessen op de locaties waar het deelnemersaantal drastisch is afgenomen.  

Ook hebben we eind 2018 besloten het abonnementsgeld van de MBvO -groepen van € 165 per jaar naar   € 
185 te verhogen om zo meer inkomsten te genereren om ons huidige aanbod in stand te kunnen houden. 
Eind 2018 is dit via een lesbezoek en in de GymFit Nieuwsbrief naar de betreffende deelnemers 
gecommuniceerd. 

In september hebben een aantal van onze docenten de workshop “kracht en voeding” gevolgd. Deze 
workshop stond in het teken van hoe je kracht kunt behouden als je ouder wordt en welke voeding daarbij 
belangrijk is. Onder de deskundige begeleiding van Ellen Abbringh zijn de docenten aan de slag gegaan met 
zowel theorie als een praktijkgedeelte. Het was een inspirerende middag waarbij verschillende 
krachtoefeningen werden uitgewisseld en uitgeprobeerd.  

In oktober hebben onze docenten allemaal de cursus reanimatie + AED gevolgd. Deze cursus is voor hen 
verplicht aangezien zijn met ‘kwetsbare’ ouderen werken. Aanvullend hebben een aantal docenten ook een 
cursus EHBO gedaan.  

Eind 2017 hadden we 244 actieve deelnemers, eind 2018 was dit aantal afgenomen tot 213 actieve 
deelnemers. 

RECREATIEF TURNEN 

Lessen algemeen 

In 2018 hebben we ons aanbod kunnen uitbreiden met freerunning, momenteel erg populair. In het begin 
van het jaar zijn we begonnen met 1.5 uur in Velp. Inmiddels is deze les uitgebreid naar 3 uur verdeeld over 
2 groepen. Er zijn voornemens om in 2019 met een derde groep te starten, omdat de aanwas van kinderen 
erg groot is en beide groepen helemaal vol zitten.  

Ook zijn we dit jaar begonnen met het aanbieden van jongensturnen. Deze groep loopt op dit moment aardig, 
maar kan nog nieuwe aanwas gebruiken.  

Afgelopen jaar hebben we ons ingeschreven voor Sjors sportief (initiatief van de gemeente Rheden), maar 
dit heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Eind november hebben we ons opnieuw ingeschreven 
voor de actie in februari 2019.  

De turnlessen van de vrijdag in Velp (Jan Luykenlaan) zijn naar de zaterdag verhuisd. Inmiddels zijn er 3 
groepen. De eerste 2 groepen zitten behoorlijk vol en lopen goed. De laatste groep kan nog nieuwe kinderen 
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gebruiken. Deze groep staat ingeschreven voor Sjors sportief, waarmee we hopen extra aanmeldingen te 
krijgen.  

Dit jaar hebben wij afscheid moeten nemen van drie turnlesgevers i.v.m. een nieuwe baan. Voor alle drie de 
posities hebben we inmiddels een geschikte nieuwe lesgever gevonden. 

Op de locatie Rijkerswoerd zijn we gestart met een plus groep, zodat de meiden wat extra uitdaging wordt 
geboden tijdens de les. De les duurt 1.5 uur i.p.v. 1 uur wat gebruikelijk is in het turnen.  

Het volwassen turnen op de woensdagavond zit in de lift. Er zijn behoorlijk wat nieuwe aanmeldingen 
geweest in 2018. Deze groep loopt op dit moment uitstekend.  

Eind 2017 hadden we 441 actieve deelnemers, eind 2018 waren er 443 actieve deelnemers. Het aantal is dus 
nagenoeg gelijk gebleven, ondanks het stoppen op de locatie in de Laar-Oost (eind 2017). 

Activiteiten 

In maart was het tijd voor het kauwgombal springen. Bij deze activiteit wordt gesprongen voor nieuwe 
toestellen en de kinderen krijgen hiervoor kauwgomballen. Ook dit jaar was het een groot succes. Er is maar 
liefst € 4.831 opgehaald. Inmiddels zijn daar nieuw toestellen voor gekocht. Zoals een salto stoeltje en 2 
vangblokken voor de locaties Velp en de Hoogkamp. Het salto stoeltje zal rouleren tussen de lesgevers, zodat 
alle kinderen hier gebruik van kunnen maken.  

Woensdag 2 mei 2018 was er een turninstuif in de sporthal de Laar-West. Voor alle deelnemers van het 
recreatief turnen. Deze instuif werd georganiseerd in de meivakantie om de deelnemers te bedanken voor 
het geld dat er opgehaald is tijdens het kauwgomballen springen. Dit jaar waren er meer dan 80 kinderen.   

Op 24 juni 2018 waren de onderlinge wedstrijden voor alle kinderen van het recreatieve turnen. Deze 
wedstrijden zijn voor het eerst gehouden in de gymzaal van de Salamander in de wijk Schuytgraaf. Voorheen 
altijd in de sporthal De Laar-West. I.v.m. de kosten zijn wij dit jaar naar de Salamander verhuisd. Dit is een 
prima locatie gebleken.  

In totaal hebben 161 deelnemers meegedaan in de leeftijdscategorie van 4 t/m 15 jaar. Tijdens de pauze 
hebben we kunnen kijken naar een optreden van het volwassenen turnen en freerunning. Helaas is tijdens 
dit optreden een toeschouwer uit het publiek gewond geraakt. Een aanleiding om volgend jaar nog beter na 
te gaan hoe we de kans op ongelukken zo klein mogelijk kunnen houden.  

De onderlinge wedstrijden waren ondanks het ongeluk een groot succes. Onze deelnemers vinden het heel 
leuk om de geoefende elementen aan hun ouders te laten zien, met als beloning een diploma of zelfs een 
echte medaille.  

November staat altijd in het teken van vriendjes of vriendinnenmaand. In deze maand mogen alle 
deelnemers een vriend en vriendin meenemen die de hele maand november gratis mee mag doen. Niet alle 
groepen hebben meegedaan. Als de groep al behoorlijk vol zit is het logistiek niet haalbaar en niet goed voor 
de continuı̈teit van het lesgeven. We hebben daarom besloten om alleen de groepen, welke plaats hebben 
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voor nieuwe deelnemers, aan deze activiteit mee te laten doen. Er zijn behoorlijk wat nieuwe aanmeldingen 
binnengekomen doormiddel van de vriendjes en vriendinnen maand.  

In december is in de meeste groepen een kerstdemo gegeven. De kinderen hebben zelf een kleine 
demonstratie ingestudeerd om dit aan hun ouders te laten zien. Dit is elk jaar een groot succes. Veel ouders 
die komen kijken en trotse kinderen. Een aantal groepen heeft ervoor gekozen in december een open les te 
geven, waarbij de ouders ook mochten zien wat hun kinderen allemaal kunnen op turngebied. 

Opleidingen 

Op dit moment gebruiken we in een aantal groepen de lesmethode Kleurenturnen. Dit is een goede en leuke 
lesmethode, maar blijkt niet geheel gebruiksvriendelijk te zijn. Het is voor de docenten een flinke zoekpuzzel 
van oefeningetjes en elementen en hoe deze te vertalen naar een leuke en uitdagende turnles. Bovendien 
vraagt het gebruik van het Kleurenturnen te veel extra voorbereidingstijd.  

Het management heeft daarom besloten een eigen lesmethode op te zetten, waarin het Kleurenturnen is 
verwerkt. Met deze lesmethode willen we stimuleren dat de lessen beter aansluiten bij het beweegniveau 
van onze deelnemers en ze voldoende uitgedaagd worden om zich motorisch te ontwikkelen. Onze eigen 
lesmethode zal bestaan uit een uitgewerkte lesmap, van waaruit docenten lesonderdelen kunnen kiezen. 
Hiermee zal de voorbereidingstijd voor de lessen drastisch verminderen. Ook worden alle docenten 
bijgeschoold over het gebruik van de map bij het voorbereiden van de lessen en de toepasbaarheid in de 
prakrijk. In september 2019  is onze lesmethode klaar en te gebruiken door onze lesgevers. 

Tot slot hebben we contact gelegd met de KNGU om te kijken hoe we kunnen samenwerken aangaande 
opleiding/ bijscholing van onze docenten en qua opleidingen in het algemeen.  
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SPECIALE DOELGROEPEN 

ClubExtra Aqua 

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

De ClubExtra Aqua heeft, onder leiding van 3 docenten, tot aan de zomervakantie in totaal wekelijks 25 
kinderen bediend. Na de zomervakantie werden de lessen gegeven door 2 docenten vanuit de vakgroep 
Arnhem. Dit betekent dat het aantal deelnemers is teruggebracht tot 16 door instroom van nieuwe kinderen 
te beperken.  

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 en 
Zwemschool Piranha. 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 of Zwemschool Piranha om onze wachtlijst beheersbaar te houden.  

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.  

Eind 2018 zijn we met diverse locaties van de DrieGasthuizenGroep in gesprek gegaan om te kijken of er 
behoefte is aan intramurale gymnastieklessen. Momenteel hebben zij op de locaties Hoogstede/ Klingelpoort 
en Drie Gasthuizen al een beweegaanbod wat door andere aanbieders verzorgd wordt. Wel zijn er op de 
locatie Hoogstede/ Klingelpoort mogelijkheden om lessen voor omwonenden op te zetten waarbij er een 
ruimte van de betreffende locatie ingehuurd wordt.  

Naschoolse gym 

In samenwerking met maatschappelijke partners en de vakleerkrachten van de Margarethaschool hebben 
we in 2018 in de Malburcht de volgende lessen verzorgd: 

• Margarethaschool: naschoolse gymnastieklessen en kleutergymlessen 
• Margarethaschool & Stichting Rijnstad: sportinstuif 
 

In 2018 hebben we met deze activiteiten wekelijks 85 kinderen bereikt.  
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Financieel verslag - Balans 

BALANS PER 31-12-2018 (RESULTAAT NA BESTEMMING) 
  31 DECEMBER 2018 31 DECEMBER 2017 

ACTIVA      
Materiële vast activa (1)     
Inventaris  €    3.610  €    5.068  

Totaal vaste activa  €    3.610  €    5.068  
      

Vlottende activa      

Vorderingen (2)     

Handelsdebiteuren   €       360  €       450  

Waarborgsommen  €       320  €       315  
Overlopende activa (nog te ontvangen)  €       119    
Overlopende activa (vooruit betaald)  €         14  €   4.040  

Totaal vorderingen  €       813   €   4.805  

      

Liquide middelen (3) € 41.685  €   9.134  

Totaal vlottende activa  € 42.498  € 13.939  
      

BALANSTOTAAL  € 46.107  € 19.007  

 

PASSIVA      
Eigen vermogen (4)     
Algemene reserve   €    17.677  €    4.783 
Reserve Gymkids   €          561    
Bestemmingsreserve GymFit   €      2.000   
Bestemmingsreserve materialen   €      2.000  €    2.000 
Totaal eigen vermogen   €   22.237  €    6.783 
      
Vreemd vermogen      
Voorziening jubileumuitkeringen (5)  €      1.479   
Reservering vakantiegeld (6)  €      5.218  €   4.633 
Overlopende passiva (nog te betalen) (6)  €      5.789   
Overlopende passiva (vooruit ontvangen) (6)  €   11.384        €   7.591 
Totaal vreemd vermogen   €   23.871         € 12.224 
      
BALANSTOTAAL   €   46.107  € 19.007 
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Staat van baten en lasten geconsolideerd 

  GEREALISEERD 2018 BEGROOT 2018 GEREALISEERD 2017 
Opbrengsten   € 231.382  € 205.496  € 201.372 
        
Kosten        
Loonkosten lesgevers  €  111.301   €   113.239   €  108.479  
Coördinatie  €    64.499   €      56.602   €    51.749  
Overige personeelskosten  €       3.430    €          368  
Prijzen    €           178    €          218  
Huur accommodatie  €    22.312   €      21.521   €    21.944  
Materialen  €       2.230   €        2.338   €       1.595  
Afschrijvingen   €       2.061    €        1.011    €       2.578   
Opleidingskosten  €          772   €        1.354   €          914  
Overige bedrijfskosten  €       9.147   €        7.067   €       7.423  
Totale kosten  €  215.928   €   203.132   €  195.268  
RESULTAAT   € 15.453  € 2.364  €     6.104 

 

Voorstel resultaatbestemming: 

Toevoeging reserve Gymkids    €       561 
Toevoeging bestemmingsreserve GymFit Magazine  €    2.000 
Toevoeging algemene reserve     €  12.892 
       €  15.453 
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Grondslagen 

ALGEMEEN 

Organisatie 

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 variërend 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 
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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.  

In dit jaarverslag kijken we uitgebreid terug op het gevoerde beleid en de uitgevoerde activiteiten in 2018. 
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 materiële 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 reële waarde en vervolgens gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële 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. 

Kortlopende schulden 

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Voorzieningen 

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten 
worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De jubileumvoorziening betreft een 
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toekomstige personeelsbeloning, welke wordt opgebouwd naar rato van het dienstverband van de 
desbetreffende medewerkers. 

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. 

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 materiële 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. 

Personeelskosten 

GTA is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg & Welzijn. Er is sprake van een toegezegde bijdrage 
regeling. De dekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt ultimo 2018 97,5% (2017: 101,1%).. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 

1. MATERIËLE VASTE ACTIVA 
 

AANSCHAFDATUM BETREFT AANSCHAFWAARDE 
19 april 2016 Spanbrug Kempenaersingel €   1.436  
19 april 2016 Spanbrug Venlosingel €   1,436  
19 april 2016 Spanbrug Bernhardlaan €   1.436  
19 april 2016 Plankoline Bernhardlaan €      748  
13 juni 2016 Spiegelwand MFC Presikhaven €      400  
19 september 2016 Airmatten Kempenaersingel €   2.632 
13 april 2017 Bedrijfskleding €   1.270 
28 mei 2017 Opblaasbare balk Bernhardlaan €      545 
3 november 2017 Plankoline Salamander €      955 
19 november 2018 2 Monitoren HP met toebehoren €      602 
   
Totale waarde bij aanschaf  € 11.459 
Cumulatieve afschrijvingen  €   5.850 
Verkoop Airmatten (2017)  €   2.000 
Waarde inventaris op 31 december  €   3.610 

 

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 2019  alsnog ontvangen (dienen te) 
worden, of vooruitbetaalde kosten betrekking hebbende op 2019. 

3. LIQUIDE MIDDELEN 
De liquide middelen betreffen het saldo op de rekening courant rekening. 
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4. EIGEN VERMOGEN 
Het behaalde resultaat van 2018 van alle productgroepen, wordt deels toegevoegd aan de algemene reserve, 
deels aan de bestemmingsreserve GymFit Magazine voor senioren. Het directe resultaat op onze GymKids-
activiteiten in 2018 wordt gereserveerd voor 2019 en zal nader bestemd worden in overleg met onze 
subsidieverlener. De bestemmingsreserve materialen zal in 2019 grotendeels worden onttrokken. 

5. VOORZIENINGEN 
In 2018 wordt voor het eerst een voorziening opgebouwd voor jubileumuitkeringen voor ons personeel. 
Reservering vakantiegeld is wat hoger door uitbreiding personeel.  

6. KORTLOPENDE SCHULDEN 
De Stichting heeft geen openstaande facturen per ultimo 2018, en daarmee geen crediteuren op de balans. 

De reservering vakantiegeld wordt jaarlijks opgebouwd na het uitbetalen van het vakantiegeld in mei en 
bevat aan het einde van elk boekjaar 7 maanden aan opgebouwde vakantiegelden, inclusief premie 
volksverzekeringen en loonheffing. 

De overlopende passiva (nog te betalen bedragen) betreffen de overige kosten, die betrekking hebben op het 
lopende boekjaar, maar waarvoor de declaraties en/of facturen op 31 december 2018 nog niet waren 
ontvangen of waarvan de reeds gedane betaling nog niet (tijdig) was verwerkt door de bank.  

De overlopende passiva (vooruit ontvangen bedragen) betreffen de incasso voor de abonnementen voor de 
maand januari 2019 door aanpassing van ons incassobeleid eind 2018 met als doel de storno’s als gevolg 
van saldotekort te minimaliseren. We incasseren de lesgelden nu voorafgaand aan de lesmaand. De vooruit 
ontvangen bedragen voor de incasso van januari staat daarom op de eindbalans van 2018, maar tellen pas 
in 2019 mee in het resultaat. 
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Staat van baten en lasten per productgroep 

GYMKIDS 
  GEREALISEERD 2018 BEGROOT 2018 GEREALISEERD 2017 
Opbrengsten (7)  € 81.481  € 79.000  € 72.000 
        
Kosten        
Loonkosten lesgevers (8) € 60.303  € 58.629  € 51.309  
Coördinatie (8) € 15.635  € 13.831  € 22.795  
Overige personeelskosten (9) €   1.461   -  - € 50   
Materialen (10)  €   1.917   € 2.098   € 790   
Opleidingskosten (11)  -   € 999   € 99   
Overige bedrijfskosten (12)  €   1.603  € 3.443   € 1.096   
Totale kosten  € 80.920  € 79.000  € 76.039  
        
RESULTAAT (13)   € 561  € - -€ 4.039   

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN GYMKIDS 

7. 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 19 februari 2018 een maximale subsidie van  
€ 79.000 verleend op grond van artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening 2016. Aanvullend is er op 
18 september, na vaststelling van de subsidie over 2017 door de Gemeente Arnhem, een aanvullend bedrag 
van € 1.500 overgemaakt.  

Ook was onze operationeel manager begin 2018 nog met bevallingsverlof. Haar uren zijn deels overgenomen 
door onze manager Turnen. De vergoedingen vanuit het UWV (WAZO uitkering) voor 2018 zijn voor het 
aandeel coördinatie GymKids toegevoegd aan de opbrengsten. 

8. 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 coördinatie activiteiten heeft verricht voor deze doelgroep en zich heeft ingezet 
voor het opzetten van onderzoek. Daarnaast is er € 493,15 gereserveerd als kortlopende schuld (Opbouw 
jubileum voorziening). 
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In 2018 was een van onze lesgevers langdurig uitgevallen door ziekte. Haar lessen zijn overgenomen door 
een invalkracht en collega’s, wat een stijging van de loonkosten tot gevolg had (onvoorzien). Overige stijging 
van de kosten is veroorzaakt door hogere afdrachten dan begroot (premies en loonheffing). 

9. OVERIGE PERSONEELSKOSTEN 
Dit betreft de aanvraag van Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in het kader van het Besluit continue 
screening kinderopvang (niet voorzien), een lunch met de lesgevers (niet vooraf begroot) en de kosten 
Arbodienst als gevolg van langdurige ziekte en re-integratie (niet voorzien). 

10. MATERIALEN 
Het betreft hier de vervangingsaanschaf van materialen en licentie kosten voor het pakket Stimuliz, dat we 
gebruiken bij ons onderzoek. 

11. OPLEIDINGSKOSTEN 
In 2018 zijn er geen kosten gemaakt verband houdend met opleiding van de lesgevers. 

12. OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 
De overige bedrijfskosten betreffen gemaakte telefoonkosten en een evenredig aandeel in de kosten van de 
bankrekening, de website, accountantsbeoordeling en de aansprakelijkheidsverzekering. 

13. RESULTAAT 
Het resultaat is een batig saldo van € 561, gegeven de extra subsidiegelden over 2017 en de WAZO 
uitkeringen in verband met zwangerschapsverlof. Dit resultaat reserveren we voor 2019. 
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GYMFIT 
  GEREALISEERD 2018 BEGROOT 2018 GEREALISEERD 2017 
Opbrengsten (14)  € 38.478  € 44.035  € 40.613 
        
Kosten        
Loonkosten lesgevers (15) € 16.803   € 18.729  € 17.930  
Coördinatie (15) € 17.184   € 16.597   € 13.276  
Overige personeelskosten (16)  €   1.500    € -      € 149   
Huur accommodatie (17)  €   6.082   €   6.220   € 5.877   
Materialen (18)  €       119   € 240   € 430   
Opleidingskosten (19)  €       328   € 355      € 121   
Overige bedrijfskosten (20)  €   3.199   €1.765   € 2.238   
Totale kosten  € 45.216  € 43.906  € 40.021  
        
RESULTAAT   -€ 6.738   € 129  € 592 

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN GYMFIT 

14. NETTO OPBRENGSTEN 
De opbrengsten voor de GymFit activiteiten kwamen in 2018 voort uit verkochte abonnementen aan 
deelnemers, een bijdrage vanuit de GelrePas voor deelnemers met een laag inkomen en een evenredig deel 
van de WAZO uitkering voor het bevallingsverlof van onze operationeel manager. De opbrengsten zijn flink 
lager dan begroot door het wegvallen van (te) oude deelnemers, hetgeen onvoldoende werd gecompenseerd 
door nieuwe aanwas (forse terugloop van het aantal deelnemers). Inmiddels zijn corrigerende maatregelen 
ingezet: 

• Extra promotie (flyer- en posteracties) 
• Inzet op belonen deelnemers als zij nieuwe deelnemers weten te vinden en te binden 
• Onderzoek naar drijfveren oudere stadsgenoten 
• Verhoging van het abonnementsgeld voor de GymFit MBvO lessen per 1-1-2019 

15. 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 coördinatie activiteiten heeft verricht voor deze doelgroep. Ook zit hierin een 
bijdrage in de loonkosten van een lesgever bij onze stichting, die in dienst is bij Sportbedrijf Arnhem.  

In 2018 was een van onze lesgevers langdurig uitgevallen door ziekte. Haar lessen zijn overgenomen door 
een invalkracht, wat een stijging van de loonkosten tot gevolg had (onvoorzien). 

Daarnaast is er € 493,15 gereserveerd als kortlopende schuld (Opbouw jubileum voorziening). 
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16. OVERIGE PERSONEELSKOSTEN 
De overige personeelskosten betreffen kosten voor extra activiteiten (uitjes, borrel) met deelnemers en de 
kosten Arbodienst als gevolg van langdurige ziekte en re-integratie (niet voorzien). 

17. 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 2018 zijn de kosten van een aantal locaties verhoogd. 

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

19. OPLEIDINGSKOSTEN 
In 2018 is er voor de lesgevers een bijscholing georganiseerd door de gemeente Arnhem, RSVV en onze 
Stichting, waaraan onze GymFit docenten hebben deelgenomen, verder was er een bijscholing AED en 
reanimatie. Tenslotte heeft een van onze lesgevers een opleiding Stoelyoga gevolgd. 

20. OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 
De overige bedrijfskosten betreffen gemaakte telefoonkosten en een evenredig aandeel in de kosten van de 
bankrekening, accountantsbeoordeling, de aansprakelijkheidsverzekering, de deelnemersadministratie en 
de website.  

Daarnaast zijn hierin de kosten voor drukwerk opgenomen (GymFit Magazine en flyers/posters). 
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RECREATIEF TURNEN 
  GEREALISEERD 2018 BEGROOT 2018 GEREALISEERD 2017 
Opbrengsten (21)  €  89.024  € 65.471  € 65.761 
        
Kosten        
Loonkosten lesgevers (22) € 26.634   € 27.674  € 31.317  
Coördinatie (22)  € 26.411   € 19.798    € 13.472  
Overige personeelskosten (23)  €       411    € -      € 81   
Huur accommodatie (24)  € 14.649    € 13.971    € 14.469   
Materialen (25)  €       178    € -      € 375   
Afschrijvingen (26)  €   2.061    €    1.011    € 2.578   
Opleidingskosten (27)  €      444   € -    € 694   
Overige bedrijfskosten (28)  € 3.683    €    1.142   € 2.220   
Totale kosten  € 74.471  € 63.596  € 65.206  
        
RESULTAAT   € 14.553  € 1.875  € 555 

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN RECREATIEF TURNEN 

21. NETTO OPBRENGSTEN 
De opbrengsten voor de lessen Recreatief turnen kwamen in 2018 voort uit verkochte abonnementen en 
strippenkaarten aan deelnemers en een bijdrage vanuit de GelrePas voor deelnemers met een laag inkomen. 
Overige opbrengsten vormen de verkoop van een airtrack aan een andere turnvereniging, de 
detacheringsvergoeding voor onze manager Turnen als verenigingsmanager bij een andere turnvereniging 
en een evenredig deel van de WAZO uitkering voor het bevallingsverlof van onze operationeel manager. Een 
actieve inzet op storno’s heeft ook zijn vruchten afgeworpen. 

22. 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 manager 
Turnen voor de uren dat zij coördinatie activiteiten heeft verricht voor deze doelgroep en als 
verenigingsmanager bij een andere turnvereniging (gedetacheerd). Daarnaast is er € 493,15 gereserveerd 
als kortlopende schuld (Opbouw jubileum voorziening). 

23. OVERIGE PERSONEELSKOSTEN 
De overige personeelskosten betreffen reiskosten vergoeding en vergaderkosten. 

24. HUUR ACCOMMODATIE 
Voor lessen recreatief turnen huurt de Stichting gymzalen van het sportbedrijf Arnhem en van het 
sportbedrijf Rheden tegen een gesubsidieerd tarief.  
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25. MATERIALEN 
Het betreft hier de aanschaf van kleine materialen en magnesium die in de lessen worden gebruikt. 

26. 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. 

27. OPLEIDINGSKOSTEN 
Dit betreft deelname aan een werkconferentie en aanschaf van theorieboeken. 

28. OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 
De overige bedrijfskosten betreffen gemaakte telefoonkosten en kopieerkosten en een evenredig aandeel in 
de kosten van de bankrekening, accountantsbeoordeling, de website, de deelnemersadministratie en de 
aansprakelijkheidsverzekering en de kosten voor opslag van materialen.  
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CLUB EXTRA 
  GEREALISEERD 2018 BEGROOT 2018 GEREALISEERD 2017 
Opbrengsten (29)  € 4.770  € 4.950  € 4.366 
        
Kosten        
Loonkosten lesgevers (30) €           -   €    678   € 368  
Coördinatie (30) €  2.518   € 2.305   € 1.060  
Huur accommodatie (31) €  1.327   € 1.330  € 1.302  
Materialen (32) €           -   € -     € -  
Overige bedrijfskosten (33) €     320   € 347     € 943  
Totale kosten  €  4.166  € 4.660  € 3.672  
        
RESULTAAT   € 604  € 290  € 694 

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN CLUB EXTRA 

29. 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 
en een evenredig deel van de WAZO uitkering voor het bevallingsverlof van onze operationeel manager. Een 
actieve inzet op storno’s heeft ook zijn vruchten afgeworpen. Daarnaast zijn de kosten voor coördinatie voor 
een deel vanuit de gemeente Arnhem betaald op basis van contractafspraken. 

30. LOONKOSTEN LESGEVERS EN COÖRDINATIE 
De loonkosten betreffen het deel van de loonkosten (salaris, kosten loonbureau, afdrachten loonheffing en 
pensioenpremie) van de operationeel manager voor de uren dat zij coördinatie 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 € 493,15 gereserveerd als kortlopende 
schuld (Opbouw jubileum voorziening). 

31. HUUR ACCOMMODATIE 
Voor de lessen ClubExtra Aqua (zwemlessen) huurt de Stichting zwemwater van het Sportbedrijf Arnhem 
tegen een gesubsidieerd tarief. 

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

33. OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 
De overige bedrijfskosten betreffen gemaakte telefoonkosten en een evenredig aandeel in de kosten van de 
bankrekening, accountantsbeoordeling, de aansprakelijkheidsverzekering, de deelnemersadministratie en 
de website.  
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ACTIVITEITEN VANUIT CONTRACTEN 
  GEREALISEERD 2018 BEGROOT 2018 GEREALISEERD 2017 
Opbrengsten (34)  € 10.663  € 12.040  € 11.955 
        
Kosten        
Loonkosten lesgevers (35) € 6.642   €    7.529   € 7.557  
Coördinatie (35) € 2.750   €    4.071   € 1.145  
Overige bedrijfskosten (36) €    320   €       370  € 926  
Totale kosten  € 9.713  € 11.970  € 9.628  
        
RESULTAAT   € 949  €   70  € 2.327 

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN ACTIVITEITEN VANUIT CONTRACTEN 

34. NETTO OPBRENGSTEN 
De opbrengsten voor de bovengenoemde activiteiten (naschoolse gymlessen, intramurale GymFit lessen) 
kwamen in 2018 voort uit inkomsten uit contracten (facturen). Contractpartijen waren in 2018 de 
Margarethaschool in de wijk Malburgen, Stichting Vreedenhoff en Stepping Stones (Villa Oosterveld). 
Overige opbrengsten bestaan uit een evenredig deel van de WAZO uitkering voor het bevallingsverlof van 
onze operationeel manager. Eén contract is bijgesteld in omvang. 

35. 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 coördinatie activiteiten heeft verricht voor deze doelgroep. 
Daarnaast is er € 493,15 gereserveerd als kortlopende schuld (Opbouw jubileum voorziening). 

36. 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 2018 BEGROOT 2018 GEREALISEERD 2017 
Opbrengsten (37)  € 6.331  € -     € 6.217 
        
Kosten        
Huur accommodatie (38)  €      51   € -      €     49   
Materialen (39)  €         -     € -      €         -     
Prijzen (40)  €   132   € -      €   158   
Personeelskosten (41) €   311  € -  €         -  
Drukkosten (42)  €      22     € -      €         -     
Totale kosten   €   515   € -      €  208   
        
RESULTAAT   € 5.816  € -     € 6.009 

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN SPONSORACTIES 

37. NETTO OPBRENGSTEN 
In 2018 heeft de Stichting wederom 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 aantal grote materialen 
• Een gratis turninstuif “turn je gek” in de meivakantie 

Een andere sponsoropbrengst was van de Woning coöperatie Kohlmann stichting (€1.500) ter dekking van 
kosten drukwerk voor de GymFit activiteit (voor 2018 en 2019) na bemiddeling door de Arnhemse 
Uitdaging. 

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

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

39. MATERIALEN 
Vanuit het sponsorgeld zijn een saltostoel en turnblok gekocht voor de gymzaal in de Witsenstraat en een 
turnblok voor de gymzaal aan de Jan Luijkenlaan. Deze zijn toegevoegd aan de inventaris. 

40. 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. 

41. PERSONEELSKOSTEN 
Deze bestaan uit een vrijwilligersvergoeding bij de turninstuif. 
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42. DRUKKOSTEN 
Dit betreft printkosten. 
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WEDSTRIJDEN 
  GEREALISEERD 2018 BEGROOT 2018 GEREALISEERD 2017 
Opbrengsten (43)  € 636  € -     € 460 
        
Kosten        
Huur accommodatie (44)  € 202   € -      € 247   
Materialen (45)  € 15     € -      € -     
Consumpties (46)  € 57      € 128   
Prijzen (47)  € 46   € -      € 60   
Personeelskosten (48)  € 608      € 60   
Drukkosten (49)  € -     € -      € -     
Totale kosten   € 928   € -      € 494   
        
RESULTAAT  -€ 292   € -    -€ 34  

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN SPONSORACTIES 

43. NETTO OPBRENGSTEN 
Op 24 juni 2018 heeft de Stichting een individuele springwedstrijd georganiseerd. De opbrengsten bestaan 
uit een kleine eigen bijdrage door de deelnemers aan de wedstrijd. 

44. HUUR ACCOMMODATIE 
Voor de wedstrijd zijn beide zaaldelen van de spelzaal de Salamander afgehuurd. 

45. MATERIALEN 
Voor de wedstrijd zijn er geen aparte materialen aangeschaft. 

46. CONSUMPTIES 
Dit betreft lunches en koffie/thee voor de begeleiders en juryleden. 

47. PRIJZEN 
Dit betreft de aanschaf van medailles. 

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

49. DRUKKOSTEN 
Voor de brieven en flyers zijn in 2018 geen bijzondere kosten gemaakt. 

  



JAARVERSLAG 2018 

Pagina 28 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan het bestuur van: 

Stichting Gym&Turnen Arnhem 

A. VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING 

Ons oordeel 

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting Gym & Turnen Arnhem te 
Arnhem gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag,  opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
de samenstelling van het vermogen van Stichting Gym & Turnen Arnhem per 31 december 2018 en van het 
resultaat over 2018 in overeenstemming met Richtlijn C1 “kleine organisaties zonder winststreven”. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2018; 
2. de staat van baten en lasten over 2018; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Gym&Turnen Arnhem zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

B. VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit: 

• het bestuursverslag;  
• de overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
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• alle informatie bevat die op grond van Richtlijn C1 “kleine organisaties zonder winststreven” vereist is. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Richtlijn C1 “kleine organisaties zonder 
winststreven” en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als 
onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in 
overeenstemming met Richtlijn C1 “kleine organisaties zonder winststreven”. 

C. BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE 
JAARREKENING  

Verantwoordelijkheid van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met Richtlijn C1 “kleine organisaties zonder winststreven”. In dit kader is het bestuur 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken 
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of 
fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuı̈teit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuı̈teitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
stichting haar activiteiten in continuı̈teit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beı̈nvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
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professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat 
als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter 
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van 
de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
stichting; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuı̈teitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in 
continuı̈teit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, 
zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring 
aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van 
onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat 
een stichting haar continuı̈teit niet langer kan handhaven;  

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en 
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

Doetinchem, 25 april 2019 

 

Coöperatie ConFirm U.A. 

w.g. 

drs. J. Westdijk RA  
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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 manager turnen: 

 

NAAM FUNCTIE AANDACHTSGEBIEDEN 
Miloš Bunda Voorzitter Vertegenwoordigen Stichting, algemeen beleid, HR, 

contractmanagement 
Gert Schulte Penningmeester Financieel beleid, financiële administratie, contracten 
Maarten de Vries Secretaris Deelnemersadministratie 
Mariëlle van 
Verseveld 

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

Ellen Leidekker Manager 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 en neemt deel aan het pensioenfonds Zorg & Welzijn. Eind 2018 waren er 9 
medewerkers in dienst bij de Stichting (10 begin 2018). 

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 2018 waren er 20 freelancers werkzaam voor de Stichting (15 
begin 2018). 

Inhuur/detachering 

De Stichting heeft in 2018 eveneens gebruik gemaakt van een lesgever, die in dienst is van Sportbedrijf 
Arnhem via een detacheringsovereenkomst 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 coördinator 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. 

Ziekteverzuim 

Als Stichting nemen wij onze rol als werkgever serieus. Dit jaar hebben wij ons daarom aangesloten bij een 
arbodienst waarbij wij onze medewerkers met een vast dienstverband hebben aangemeld. Hiermee willen 
we investeren in professioneel en goed werkgeverschap. Het aansluiten bij een Arbodienst betekent aan de 
ene kant een stukje zorg voor onze vaste medewerkers, aan de andere kant een stukje ontzorgen voor 
onszelf. De professionals van de Arbodienst staan ons bij met raad en daad om zieke medewerkers betrokken 
te houden en in te spannen om weer te re-integreren. Ook helpen ze ons bij het voldoen aan onze wettelijke 
verplichtingen als werkgever. 

Het afgelopen jaar bedroeg ons verzuimpercentage van kortdurend verzuim 2,76% en langdurend verzuim 
3,89%. De landelijke cijfers onderwijs (CBS2) bedroegen in 2018 voor kortdurend verzuim 5,03% en de 
landelijke trend voor kortdurend verzuim bij bedrijven >10 medewerkers bedroeg 3,48%. 

 

                                                                    
2  https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/werkenden/toelichtingen/ziekteverzuim . De 

referentiecijfers zijn gebaseerd op 1e kwartaal 2018 en 2e t/m 4e kwartaal 2017. Nieuwere cijfers zijn nog niet 
voorhanden bij het CBS. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/werkenden/toelichtingen/ziekteverzuim
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Beleidsvoornemens 2019 

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

PERSONEEL EN ORGANISATIE 
• Opleiden eigen kweek als turndocent en lesgever GymFit 
• Meer gezamenlijke activiteiten ter versterking van onderlinge banden 
• Blijven professionaliseren HRM beleid 

BESTUUR 
• Doorgaan met het bestendigen onderlinge uitwisselbaarheid bestuursleden en dagelijkse leiding door 

inzetten van overlappende aandachtsgebieden 

AANBOD 
• Doorgaan met het wetenschappelijk onderzoek naar het verder verbeteren van GymKids lessen door 

het implementeren van de bevindingen en het verder ontwikkelen van het lesmateriaal 
• Onderzoek ‘Wat beweegt ouderen?’ opzetten 
• Uitbreiding aanbod GymKids 
• Uitbreiding aanbod seniorensport/GymFit nagaan via contacten met maatschappelijke organisaties en 

zorginstellingen in Arnhem. Opbouwen van een netwerk in Velp en onderzoeken of daar ook 
uitbreiding van aanbod mogelijk is. 

• Ontwikkelen van kleutergymlessen op basisscholen 
• Ons blijven profileren als ‘de turnclub van Arnhem en omstreken’, waar je ‘op een leuke en 

professionele manier kunt leren turnen’ 

FINANCIËN 
• Verhogen abonnementsgelden GymFit MBvO lessen om exploitatie gat kleiner te maken 
• Onderzoeken mogelijkheden subsidie eenzaamheid 
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Begroting 2019 

GYMKIDS 
  BEGROTING 2019 BEGROTING 2018 
Netto opbrengsten  € 90.000 € 79.000 
    
Kosten    
Loonkosten lesgevers   € 67.639   € 58.629  
Coördinatie   € 15.810  € 13.831 
Opleidingskosten   €       450  €       999 
Overige personeelskosten   €    2.507  €  - 
Materialen   €    2.000  €   2.098 
Overige bedrijfskosten   €    1.594   €   3.443  
    
Resultaat     -    - 

 

GYMFIT 
  BEGROTING 2019 BEGROTING 2018 
Netto opbrengsten  €  39.000 €  44.035 
    
Kosten    
Loonkosten lesgevers   € 18.944  € 18.729 
Coördinatie   € 13.894   € 16.597  
Opleidingskosten   €       450  €      355 
Overige personeelskosten   €   1.570  €            -    
Huur accommodatie   €   6.952   €   6.220  
Materialen   €      200   €      240  
Overige bedrijfskosten   €   3.368   €   1.765  
    
Resultaat    -  €  6.364  €      130 
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RECREATIEF TURNEN 
  BEGROTING 2019 BEGROTING 2018 
Netto opbrengsten   € 89.925  € 65.471 
    
Kosten    
Loonkosten lesgevers   € 32.587  € 27.674 
Coördinatie   € 32.047   € 19.798  
Opleidingskosten   €       450  €            - 
Overige personeelskosten   €    1.123     €            -    
Huur accommodatie   € 15.457   € 13.971  
Materialen   €       450     €            -    
Overige bedrijfskosten   €    3.879  €    1.142 
Afschrijvingen   €    1.262   €    1.011  
    
Resultaat   €    2.671  €       875 

    

CLUB EXTRA AQUA 
  BEGROTING 2019 BEGROTING 2018 
Netto opbrengsten  € 4.290 € 4.950 
    
Kosten    
Loonkosten lesgevers   €          -   €    678  
Coördinatie   € 2.539   € 2.305  
Huur accommodatie   € 1.393     € 1.330    
Materialen   €          -   €          -  
Overige bedrijfskosten   €     328     €     347    
    
Resultaat   €       30  €     290 
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OVERIGE ACTIVITEITEN 
  BEGROTING 2019 BEGROTING 2018 
Netto opbrengsten   €     19.415  € 12.040 
    
Kosten    
Loonkosten lesgevers   €     15.781   €    7.529  
Coördinatie   €       2.539   €    4.071  
Overige bedrijfskosten   €          328  €       370 
    
Resultaat   €          767  €         70 

 

SPONSOR ACTIES 
  BEGROTING 2019 BEGROTING 2018 
Netto opbrengsten   €     2.500  € - 
    
Kosten    
Loonkosten lesgevers   €         250   €    -  
Overige personeelskosten   €            60   €    -  
Huur accommodatie   €            53   €    -  
Materialen   €         150   €    -  
Overige bedrijfskosten   €            50  €    - 
    
Resultaat   €     1.937  €    - 

WEDSTRIJDEN 
  BEGROTING 2019 BEGROTING 2018 
Netto opbrengsten   €     800  €    - 
    
Kosten    
Loonkosten lesgevers   €     460   €    -  
Overige personeelskosten   €       60   €    -  
Huur accommodatie   €     212   €    -  
Materialen   €       50   €    -  
Overige bedrijfskosten   €       50   €    -  
    
Resultaat   - €       32  €    - 
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