
 
 
BC Delft Jaarverslag Penningmeester 2019-2020 
 
 
Jaarverloop seizoen 2019/2020: 
We begonnen het seizoen 19/20 met een financieel gezonde start. Het eigenvermogen was gegroeid 
tot bijna 25 duizend euro en het lustrumfeest was binnen budget een geslaagde party. Er was veel 
gedoe rond de badkamers en de facturen voor de huur bleven geruime tijd uit. Van de vorige 
penningmeester was mij al bekend dat de facturatie een hoop tijd in beslag nam dus na wat uren 
met Excel was er een heus prototype facturatieprogramma dat automatisch facturen mailde en de 
eerste facturen waren in korte tijd de deur uit. De betalingen druppelde binnen maar lang niet alle 
leden betaalden op tijd. Ook kwamen er veel facturen terug met daarbij de opmerkingen dat de 
bedragen niet klopten. De facturatie was gebaseerd op de gegevens bekend bij de secretaris die op 
zijn beurt de gegevens weer ontving van TC en JC. We hebben in deze gegevens verwerking grote 
stappen gemaakt en er zijn er volgend jaar zeker nog een aantal te doen. Beide toernooien waren 
financieel een groot succes met gemiddeld 2500 euro per dag omzet. De shuttles zijn vorig jaar in 
een grote partij gekocht met het idee de kosten te drukken, waarbij geshopt is bij verschillende 
leveranciers voor de beste prijs. Omdat shuttles oud worden zou een betere optie zou zijn in één 
keer bestellen en in gedeeltes laten leveren. Toen kwam natuurlijk Corona. Met de trainers hebben 
we afgesproken de resterende trainingen voor 50% te vergoeden. De bond gaf na wat overtuiging 
aan de jeugdcompetitie gedeeltelijk te retourneren en ook na veel geduld bleek de school water bij 
de wijn te beloven en ons 65% van een kwartaalbedrag cadeau te doen. Tenslotte hebben we bij het 
Rijk de NOW vergoeding van 4 duizend euro aangevraagd en gekregen. Inmiddels werden 
buitentrainingen georganiseerd op een terrein dat gratis beschikbaar werd gesteld door de 
gemeente. Ondertussen waren nog niet alle facturen betaald en had ik nog niemand gemaand te 
betalen. Na hulp van Geert die hielp met het handmatig uitpluizen van de wanbetalers, is iedereen 
netjes herinnerd aan de verplichting en zijn alle betalingen gedaan. We zijn we het jaar met bijna 11 
duizend euro in de plus afgesloten wat het eigen vermogen 35.8 duizend euro maakt. Het bestuur 
heeft besloten de 4000,- euro NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)-vergoeding uit 
te keren aan de leden die lid blijven, door middel van een eenmalige korting op de contributie voor 
seizoen 2020/2021. Deze korting betekent minder inkomsten in het seizoen 2020/2021.  
 
De cijfers in beeld: 
 

 
Hier boven wordt het hele jaar getoond met een aantal financiële momenten van links naar recht in 
de tijd en verticaal weergegeven het geld op onze rekeningen: De Bar-, Club- en Spaarrekening. Die 
laatste twee zijn in feiten dezelfde rekening maar vanaf de spaarrekening kan geen directe betaling 



 

gedaan worden dus is het goed om ze apart weer te geven. De twee groene verticale lijnen 
begrenzen het seizoen en de dikke blauwe lijn is wat we op de plank hebben. Door het jaar fluctueert 
dat aardig en duidelijk te zien is wat de impact van de contributiefacturen hebben. In de toekomst 
zou bij deze grafiek zijn om de shuttlevoorraad te laten zien, dan zouden er mogelijk 
inkoopmomenten mee kunnen ingeschat worden. Voor een penningmeester is dit plaatje een 
belangrijk gereedschap om voorspellingen te maken en inzicht te hebben in het verloop van het jaar. 
 
De cijfers op een rijtje: 
Aan de hand van het rangschikken van betalingen en stortingen2 op een aantal grootboekposten7 en 
openstaande posten van het vorig jaar1 en posten van het volgend jaar die bij dit jaar horen3, begint 
het invullen van de kolommenbalans. Op de kolommenbalans wordt uitgerekend wat er in een heel 
jaar de kosten en baten4 waren en uiteindelijk het resultaat5 en het eigen vermogen6. 
 

 
 
 
Historisch verloop balans: 
Uit de kolommenbalans volgt ‘de’ balans hieronder weergegeven met een aantal jaren naast elkaar 
zodat het historische verloop inzichtelijk wordt. 
 

 
 
 



 

 

 
 
Resultaat versus begroting 
Uiteindelijk wordt het resultaat getoetst aan de begroting en worden er verklaringen gevonden 
waarom posten afwijken. Dit onderdeel is het grootste struikelblok in alle berekeningen omdat er uit 
overlevering posten zijn die niet met elkaar overeenkomen en vanuit de grootboekrekeningen via 
kolommenbalans naar de begroting moet worden omgerekend. De kascommissie(KC) heeft hierover 
ook vragen gesteld en we zullen in overleg de komende jaren werken naar een vereenvoudiging van 
de grootboekrekeningen en eenduidigere weergave van het resultaat en de begroting zodat die 
makkelijker aan elkaar te toetsen zijn. 



 

 
 
Uitleg bij de ontvangsten: 
Wat natuurlijk opvalt is 5000 euro verschil in contributiegelden. Ik heb daar naar aanleiding van de 
vragen op de ALV en van de KC uitvoeriger naar gekeken en het vergeleken met het vorige seizoen 
maar daar was geen conclusie uit te halen meer dan wat kleine verschuivingen. Door opnieuw de 
facturen onder de loep te nemen zijn er drie zaken op te merken die wel een verklaring bieden. 
1. De bond heeft de jeugdcompetitie die door Corona niet geheel door ging niet 
belast (zie tabel). Daarom hebben we ook de jeugdbijdrage niet gefactureerd. 
Begroot was dat ruim 2000 euro.  
2. Leden aan het eind van het jaar betalen naar rato steeds minder contributie maar 
omdat deze leden, 12 stuks, te laat gefactureerd zijn, liep dat samen met de 
facturatie van 2021. In totaal 
voor 1507,10 euro als zal als ‘openstaand bedrag vorig seizoen’ in het financiele 
overzicht van 20/21,waarvan zeer waarschijnlijk het grootste gedeelte geïnd wordt. 
3. Er is voor 2254,05 euro niet gefactureerd kunnen worden vanwege Corona,  
Lid-af, blessures, zwangerschappen en onvindbare mensen. Het is duidelijk dat vanwege de corona-
periode we tijdelijk natuurlijke aanwas gemist hebben.   
 
In subsidies&sponsoring is een verschil van ruim 4000 euro wat de rijkscorona subsidie behelst. 
  
Opbrengst toernooi/acties en opbrengst bar. Deze posten werden voorheen anders gesplitst maar 
duidelijk is dat er consequent meer opbrengsten zijn dan dat er begroot wordt; hier moet in 



 

volgende begrotingen opgelet worden. De verklaring voor de grote verschillen is dat nu de 
baropbrengst bij de toernooien en alle acties is gerekend terwijl dat voorheen bij de bar bleef staan.  
 
Uitleg bij de uitgaven 

• De zaalhuur valt 3.500 euro lager uit dan begroot door de corona korting die we van de 
school hebben gekregen plus dat we geen BTW meer hoeven te betalen.  

• De Bondskosten en competitiekosten zijn samengevoegd. De competitie kosten zijn met 
1121 euro verminderd omdat de teambijdrage van de regiocompetitie jeugd 2019 
gecrediteerd zijn vanwege Corona. 

• Het shuttleverbruik lijkt 2500 euro te hoog uit te vallen maar dat is omdat alle shuttles op 
een hoop zijn geveegd. De kosten voor de competitieshuttles van 2450 euro zijn 
meegerekend. De shuttles die gekocht zijn in september 2019 gaan mee tot januari 2021. 

• De competitiekosten zijn bij de Bondskosten en shuttles verdeeld en verrekend en vallen op 
wat bloemen na bijna weg. 

• Inkopen en onkosten bar zullen worden samengevoegd en de barruimtehuur wordt onder de 
zaalhuur gerekend om er in de toekomst op te kunnen begroten. 

 
Bijzonderheden dit jaar 
Voor het eerst dit jaar is er een samenwerking geweest met de organisatie Jeugdfonds Sport&Cultuur 
welke resulteerde in drie jeugdleden die een jaar lang hebben gebadmintond op kosten van dit 
fonds. Het fonds geeft mensen met weinig tot geen financiële draagkracht de mogelijkheid aan 
activiteiten deel te nemen. Het duurde even voor we het op de rit hadden maar Paul heeft de 
uiteindelijk meeste inspanning geleverd om dit rond te boksen. Mochten er mensen zijn die gebruik 
willen maken van deze regeling dan kan er met het bestuur contact opgenomen worden.  
 
Werkdruk penningmeester 
Penningmeesterschap is natuurlijk een leuke taak in de vereniging en wordt leuker naarmate zaken 
soepel verlopen. Dat betekent in de perfecte wereld dat alle terugkerende zaken geautomatiseerd 
zouden moeten worden. In één van de vorige paragraven gaf ik reeds aan dat ik met een excel 
programma in de weer ben om alle facturen te administreren, maar dat is niet het enige dat ik 
geïnitieerd heb om de werkdruk van de penningmeester te reduceren. 
 
Betalen van trainers 
Het betalen van de trainers ging voorheen op declaratie basis. Als beginnend penningmeester had ik 
gelijk twee uitdagingen. Ik had totaal geen overzicht van wat een trainer had getraind en kreeg per 
mail lukraak declaraties De trainers krijgen nu een vast maand bedrag met een afrekening einde 
seizoen, de bank zorgt voor de betalingen die elke maand rond de 15de  overgemaakt worden en 
alleen de afmeldingen worden bijgehouden. één trainer had te veel uitbetaald gekregen en zou een 
bedrag terugstorten. Dat bedrag is uiteindelijk begin seizoen 2021 met een aantal trainingen in 
natura terugbetaald. Met TC&JC is de afspraak gemaakt dat zij de uren in overleg met de trainers 
centraal bijhouden. 
 
Het insturen van declaraties 

Declaraties kunnen voorzien van duidelijke bon, foto, pdf etc. gemaild worden naar het mailadres 

van de penningmeester. Rond de 15de van de maand worden dan alle declaraties bijgewerkt en 

betaald. Dit seizoen is het er door hoge werkdruk veel te laat teruggestort maar het voornemen is er 

om volgend seizoen daarbij de puntjes op de i te zetten. 

 

 

 

 



 

Het betalen van de huur 
De school was heel wispelturig met het versturen van facturen voor de huur. Om daar meer grip op 
te hebben heb ik met hen afgesproken dat alle facturen voor een jaar opgestuurd worden zodat die 
bij de bank ingepland kunnen worden. 
 
Het betalen van de bond 
De bond heeft een aantal zaken die betaald dienen te worden waaronder competitie, lidmaatschap, 
toernooi bijdrages etc. Dit is per jaar een aardig bedrag dat druppelsgewijs gefactureerd wordt. Er is 
zelfs een voorschotsfactuur om de betaling te spreiden. Ik heb eerst het verzoek gedaan tot een 
automatische incasso om van al het gefactureer af te zijn maar dat was niet mogelijk. Daarna het 
voorstel gedaan om een rekening courant bij hen te  hebben, dat is ongeveer hetzelfde als een 
voorschotsfactuur maar dan voor een heel seizoen waar alle bedragen van afgehaald kunnen 
worden. Het restant wordt einde seizoen teruggestort. Helaas kwam Corona daar tussen. De 
directeur stond er in iedere geval positief tegenover. Na Corona pakken we de draad weer op. 
 
Facturatie 
Met mijn achtergrond als programmeur kwam ik al snel de tot conclusie dat als alles met de hand zou 
blijven gedaan worden er geen tijd meer overbleef voor andere zaken dan alleen fulltime 
penningmeesterschap. Ik heb daarom in Excel een programma geschreven dat op basis van de 
bekende cijfers bij de secretaris de facturen maakt. In dit proces merkte ik steeds dat er verschillende 
administraties zijn en onze vereniging misschien wel gebaat is bij een andere uitsluiting van haar 
data. Desalniettemin functioneert het excel programma goed voor wat het moet doen en levert het 
inmiddels een enorme tijdsbesparing. 
 
Kascommissie (verslag op de laatste bladzijde) 
De nieuw geïnstalleerde kascommissie heeft de getallen doorgespit en mij ruimt twee uur aan de 
tand gevoeld over procedures, facturatie, begroting vs resultaat en meer. Snel werd duidelijk dat zij 
een enorme aanvulling vormen op het penningmeesterschap omdat ze handige suggesties 
aandragen en een hoop ervaring ter tafel brengen. Met dank aan de heren Anko en Geert! 
 
Aandachtspunten voor seizoen 2020/2021 
Voor de komende seizoenen zijn er aantal zaken die aandacht nodig hebben:  
- om de wanbetalers makkelijker in beeld te krijgen dient de automatisering aansluiting met de bank 
te maken, wanneer dat gebeurt is het handmatige van de facturatie verdwenen 
- interne gegevens verwerking van de leden kan verbeterd worden, er bestaan nu nog veel dubbele 
administraties 
- begroting en resultaten dienen beter op elkaar aangesloten te worden, dit zal beteken dat de 
grootboekrekeningen veranderingen zullen ondergaan. 
  



 

Verslag kascommissie (Geert Kruiskamp en Anko Hoogendijk): 
 
Hartelijk dank dat jullie ons de gelegenheid hebben gegeven om de kascontrole uit te voeren. 

Om te beginnen willen we Dave een groot compliment geven over de nauwkeurigheid waarmee hij 

zijn taak uitvoert en de verbeteringen die hij heeft doorgevoerd. 

Het facturatieprogramma voor de contributie is transparant en zorgt voor goede controleerbaarheid 

van de contributiebetalingen. 

De vastlegging in de verschillende overzichten was volledig en accuraat. 

We hebben een aantal steekproeven uitgevoerd en hierbij hebben we vastgesteld dat de koppeling 

tussen de factuur, de betaling en de boekhouding accuraat waren. 

Het is ons opgevallen dat veel posten buiten het boekjaar zijn afgehandeld. 

We hebben een aantal adviezen die de transparantie verhogen en kunnen resulteren in betere 

financiële sturing. Deze adviezen zijn met Dave besproken. 

  

 

 


