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Balans 

  

Activa Balans 2020 UVV Tennis Passiva

 

Nr. Omschrijving 31-12-2019 31-12-2020 Nr. Omschrijving

30  Rabo bank (R/C) 34.932,71€     54.544,56€       36

30  Rabo bank (bedrijvenspaarrek) 59.000,00€     59.006,01€       37

30  Kas 718,45€          92,05€             38 R/C ASV 9.015,30€           4.110,56€            

33 Tussenrekening (nog te ontvangen) -2.176,80€      33 Tussenrekening (nog te betalen) 991,56€              

35 Materiële vaste activa 117.914,38€   111.946,17€     50  Kapitaal 201.373,45€       220.486,67€        

 Totaal 210.388,74€   225.588,79€      Totaal 210.388,75€       225.588,79€        

 

31-12-202031-12-2019



 

 

Resultatenrekening 

  

Kosten Opbrengsten

Nr. Omschrijving 2019 werkelijk 2020 werkelijk 2020 budget Nr. Omschrijving 2019 werkelijk 2020 werkelijk 2020 budget

1  Administratiekosten 5.875,43€      6.501,76€       4.460,00€    19  Contributies 45.278,50€     48.185,50€     43.108,00€         

2  Bondskosten 6.716,60€      7.464,72€       6.800,00€    20  Sponsoring 750,00€          1.427,06€       750,00€             

6  Onderhoud 8.099,48€      9.496,04€       8.000,00€    

7  Kleine investeringen 6.516,58€      -€                850,00€       27 Horeca -€               4.703,00€       -€                   

29b Fin. baten/lasten -124,50€         -646,43€         -150,00€            

14  Evenementen 1.448,36€      2.623,29€       2.500,00€    29a Open toernooi 515,74€          -€               1.000,00€          

15  Reklame-/PR kosten -€              -€                -€            Bijzondere baten 5.752,00€       

16  Energiekosten 1.575,36€      1.983,12€       1.500,00€    

Reservering ASV 10.771,72€    5.249,00€       10.771,72€  

Afschrijving unit etc. 5.968,21€       

Netto resultaat 5.518,81€      20.134,99€      9.826,28€    

Totaal 46.522,34€    59.421,13€      44.708,00€  Totaal 46.522,34€     59.421,13€     44.708,00€         



 

 

Toelichting jaarverslag 2020 

Resultaat 2020 

Over het boekjaar 2020 is een positief resultaat behaald van € 20.134,99 versus € 5.518,81 in 2019 
en € 9.826,28 begroot . Dit ogenschijnlijk grote verschil wordt veroorzaakt door het volgende: 
- Niet begrote bijzondere baten € 5.752,- (betreft subsidies, zie volgende pagina voor meer uitleg) 
- Hogere contributies dan begroot (verschil ruim € 5.000,-) 
- Uit voorzichtigheid niet begrote horeca inkomsten van € 4.703 
- Diverse kostenposten die hoger waren dan begroot c.q. 2019 (o.a. administratiekosten en 
bondskosten) 

Financiële positie per 31-12-2020 

De financiële positie van UVV Tennis blijft onverminderd goed met een eigen vermogen van € 

220.486,87 of 98% van het balanstotaal. Het vermogen bestaat voor 50% uit liquide middelen (incl. 

bij de ASV gestalde gelden) en voor 50% uit materiële vaste activa, m.n. de accommodatie en 

aanverwante zaken als de LED verlichting. 

  



 

 

Toelichting op resultatenrekening 

 Hieronder zullen we de belangrijkste verschillen in baten en lasten tussen 2020 en 2019 toelichten. 

 

1. De administratiekosten waren in 2020 hoger dan in 2019 en begroot doordat we voor het eerst 

een contributiebijdrage aan de ASV hebben betaald (EUR 1.495; EUR 5 per lid), dit conform de 

afspraken in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Hier staan wel inkomsten uit de horeca 

tegenover. Ook hebben we een etentje georganiseerd voor trouwe vrijwilligers Harry en Thea om 

hen te bedanken voor hun blijvende inzet voor de vereniging. 

 

2. De bondskosten waren hoger dan begroot en dan in 2019 door de grote toestroom van nieuwe 

leden in 2020. 

6. De onderhoudskosten waren hoger dan begroot door stormschade aan de winddoeken. 

7. De kleine investeringen van EUR 850 zijn wel uitgevoerd (o.a. vervanging plantenbakken), maar 

betaald door Intratuin i.p.v. door de vereniging, waar we eerder vanuit gingen. 

14. De kosten aan evenementen waren in 2020 hoger dan in 2019, maar wel in lijn met budget. Dat 

komt doordat i) het jaarlijkse vrijwilligersetentje in 2019 relatief goedkoop was t.o.v. 2020 en andere 

jaren en ii) bij het kerstballentoernooi van december 2019 in Sporthal Oudenrijn hoefde i.t.t. andere 

jaren geen zaalhuur betaald te worden. Dit was een deal met de tennisclub Oudenrijn die in ruil 

daarvoor onze banen mochten gebruiken toen hun banen buiten gebruik waren. Het kosten niveau 

van 2020 wordt als representatief beschouwd voor andere jaren 

19. De contributies in 2020 waren ruimschoots hoger dan begroot en hoger dan in 2019 doordat er 

tijdens het seizoen veel nieuwe leden zijn bijgekomen, mede door Corona (in de begroting is 

rekening gehouden met nihil instroom van nieuwe leden). 

20. De sponsoringinkomsten waren in 2020 éénmalig hoger door een donante van EUR 927 van de 

Rabobank in het kader van de “Rabo Clubsupport” actie  
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27. In 2020 heeft UVV Tennis voor het eerst inkomsten ontvangen vanuit de horeca exploitatie die 

samen met de ASV wordt uitgevoerd. Dit is het gevolg van de in 2019 afgesloten samenwerkings-

overeenkomst met ASV. De horeca inkomsten in 2020 waren nog relatief laag a.g.v. Corona. 

29a. Het jaarlijkse Open Toernooi kon in 2020 logischerwijs niet doorgaan i.v.m. de Corona regels. 

 

29b. De financiële lasten waren in 2020 incidenteel hoog a.g.v. een afstemmingsfout met de KNLTB. 

We zijn in de loop van 2019 namelijk overgestapt naar het incasseren van de contributie via de 

KNLTB.club module. Begin 2020 hebben we voor het eerst de grote, jaarlijkse contributie ronde 

gedaan via deze module. Het bleek echter dat het “batch” bedrag te laag was ingesteld; in plaats van 

EUR 50.000,- bleek deze op EUR 200,- ingesteld. Dit had tot gevolg dat de grote contributie ronde in 

een paar honderd aparte batches is geïncasseerd, in plaats van één grote batch. Bij de Rabobank 

moet per incassobatch kosten betaald worden, dit verklaard dat de bankkosten éénmalig omhoog 

zijn geschoten. Hoewel de KNLTB niet volledig verwijtbaar is, zijn zij ons wel tegemoet gekomen door 

een aantal kwartalen korting te verlenen op de kosten van KNLTB.club. 

 

De bijzondere baten betreffen i) een éénmalige subsidie van EUR 4.000,- vanuit de RVO (Rijksdienst 

Voor Ondernemend Nederland) om de effecten van Corona op te vangen (de zgn. TOGS subsidie) en 

ii) EUR 1.752 subsidie vanuit de zgn. BOSA regeling, dit is een regeling om investeringen door 

verenigingen te stimuleren; op de aanschaf van stoelen en banken (in 2019) is in 2020 20% subsidie 

ontvangen (dit verloopt via de ASV). 

 

  



 

 

Toelichting balans 

Hieronder lichten we de belangrijkste posten op de balans kort toe. 

 

30. De stand op de bank is een stuk hoger dan een jaar eerder door het positieve resultaat i.c.m. de 

afschrijvingen (non-cash), waar in 2020 geen investeringen tegenover stonden. Daarnaast zijn 

diverse uitgaven niet betaald, maar verrekend via een R/C verhouding met de ASV. I.v.m. de lage 

rente is er voor gekozen om niet de stand van de R/C af te romen ten gunste van de spaarrekening. 

33. De tussenrekening bestaat uit bedragen die per eind 2020 nog betaald moesten worden, maar 

betrekking hadden op 2020. Het gaat enkel om de energierekening voor het 2e halfjaar van 2020 die 

via de ASV verloopt. Omdat de exacte opgave vanuit ASV nog niet bekend is, is hiervoor hetzelfde 

bedrag genomen als over het 1e halfjaar van 2020. 

38. De R/C verhouding met de ASV is in het leven geroepen om niet continu bedragen over te 

hoeven boeken tussen ASV en UVV tennis. De stand van € 4.110,56 per eind 2020 bestaat uit: 

- doorbelasting verzekeringen (te betalen)   € 880,00 

- doorbelasting energiekosten (te betalen)  € 991,56 

- dotatie reservering ASV* (te betalen)   € 5.429,00 

- doorbelasting OZB via ASV (te betalen)   € 1.950,00 

- contributiebijdrage ASV (te betalen)   € 1.495,00 

- BOSA subsidie (te ontvangen)    € 1.752,00 - 

- Aandeel tennis in horeca resultaat (te ontvangen) € 4.703,00 -  

Stand per ultimo 2020     € 4.110.56 

*UVV Tennis maakt jaarlijks een bedrag over naar de ASV, om de afschrijving te betalen over faciliteiten die de 

tennis gebruikt, maar die eigendom zijn van ASV (bijv. een deel van de banen). Dit valt eigenlijk als huur-

vergoeding te zien. Hiermee wordt een saldo gecreëerd wat aangewend kan worden voor grote uitgaven (bijv. 

de vervanging van de toplaag van de banen op korte termijn, of de aanschaf van de LED verlichting in 2018). 

Als onderdeel van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst die in 2020 is getekend, is afgesproken dat dit saldo 

boekhoudkundig toebehoort aan ASV (voorheen nam UVV Tennis dit saldo op de balans). Het gaat per eind 

2020 om een bedrag van € 112.437,83, wat bij ASV op de rekening staat maar enkel aangewend kan worden 

door UVV Tennis.  
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50. Het Kapitaal eind 2020 sluit niet volledig aan bij het Kapitaal eind 2019 + het resultaat in 2020. 

Dit komt doordat er een verschil bleek te zijn in de hoogte van de eerder genoemde R/C verhouding 

met ASV (nummer 38) in de administraties van ASV en Tennis. Uiteindelijk is de stand ruim EUR 

1.000 lager vastgesteld in het nadeel van Tennis, dit verschil is direct in het vermogen verwerkt. 

 

Verificatie stand Rabobank – RC 

 

Verificatie stand Rabobank – spaarrekening  
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