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Werring & Schuler BV      Dolderseweg 79 cde  3734 BD  Den Dolder      +31 30 2283621  

werring-schuler.com      kvk 30171629      iban NL20ABNA0513304800  bic ABNANL2A  

               Stichting Beheer Tennispark Bilthoven

               T.a.v. het bestuur

               Burg. van der Borchlaan  11

               3722 GZ   BILTHOVEN

Referentie: AS/2650                Den Dolder, 14 april 2020

Betreft:      jaarrekening 2018/2019

Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring

Opdracht

Verantwoordelijkheid juistheid en volledigheid aangeleverde gegevens

Verantwoordelijkheid van de samensteller

Onze werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het 

samenvatten van financiële gegevens. Verder hebben wij de aanvaardbaarheid van de toegepaste

grondslagen beoordeeld op basis van de door de stichting verstrekte gegevens. De aard van deze 

werkzaamheden als belastingadviseur brengt met zich dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van 

de jaarrekening kunnen verstrekken.

Voor het samenstellen van de jaarrekening hebben wij ons gebaseerd op de gegevens, zoals deze door het

bestuur van de stichting zijn verstrekt. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die

gegevns en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Het is onze verantwoordelijkheid als belastingadviseur om uw opdracht uit te voeren in overeenstemming

met Nederlands recht en met de uitgevaardigde gedrags-en beroepsregels van onze beroepsorganisatie

(het Register Belastingadviseurs).

In overeenstemming met uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018/2019 samengesteld van Stichting

Beheer Tennispark Bilthoven te Bilthoven bestaande uit de balans per 31 december 2019 en de winst- en

verliesrekening over de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2019 met de daarbij horende

toelichting.

Hierbij ontvangt u de door ons verzorgde jaarrekening 2018/2019 van uw stichting.

De balans per 31 december 2019, de winst- en verliesrekening over 2018/2019 en de toelichting, welke

tezamen de jaarrekening 2018/2019 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.
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Bevestiging

Hoogachtend,

Werring & Schuler B.V.

mevrouw mr. A.H. Schuler RB

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.

Op basis van de door ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing

van de grondslagen voor financiële jaarverslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in

Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
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Stichting Beheer Tennispark Bilthoven te Bilthoven

1.2  Algemeen

Oprichting

Bestuur

Statutenwijziging

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 126.099 100,0% 108.000 100,0%

Totaal baten 126.099 100,0% 108.000 100,0%

Afschrijvingen materiële vaste activa 34.452 27,3% 29.860 27,7%

Kosten park en gebouwen 39.188 31,1% 42.269 39,1%

Overige lasten 53.697 42,6% 32.990 30,6%

Bijzondere lasten - 0,0% 956 0,9%

Som der lasten 127.337 101,0% 106.075 98,3%

Resultaat -1.238 -1,0% 1.925 1,7%

Rentelasten en soortgelijke kosten 1.410 1,1% -1.752 -1,6%

Som der financiële baten en lasten 1.410 1,1% -1.752 -1,6%

Resultaat 172 0,1% 173 0,1%

2018/2019 2017/2018

- S. Chamuleau - bestuurslid

- C.G. Baas - penningmeester

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

In de algemene vergadering van 2018 is besloten dat het boekjaar verlengd is tot en met 31 december

2019. Het boekjaar van deze jaarrekening loopt derhalve van 1 oktober 2018 tot en met 31 december

2019.

Blijkens de akte d.d. 22 december 2006 werd Stichting Beheer Tennispark Bilthoven per genoemde datum

opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30221497.

- M.J. Maters - voorzitter

De directie wordt gevoerd door:

- R.J. Volmer - bestuurslid
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Stichting Beheer Tennispark Bilthoven te Bilthoven

1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Baten 18.099

Daling van:
Huisvestingskosten 3.081

Bijzondere lasten 956

Rentelasten en soortgelijke kosten 3.162

25.298

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Afschrijvingen materiële vaste activa 4.592

Overige lasten 20.707

25.299

Daling resultaat 1

Het resultaat 2018/2019 is ten opzichte van 2017/2018 gedaald met € 1. De ontwikkeling van het resultaat

2018/2019 ten opzichte van 2017/2018 kan als volgt worden weergegeven:
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Stichting Beheer Tennispark Bilthoven te Bilthoven

2.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 107.656 141.301

107.656 141.301

Vlottende activa

Vorderingen 
Belastingen en premies sociale 

verzekeringen - 3.346

Overlopende activa 11.776 -

11.776 3.346

Liquide middelen 6.333 7.649

Totaal activazijde 125.765 152.296

31 december 2019 30 september 2018

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 14 april 2020
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Stichting Beheer Tennispark Bilthoven te Bilthoven

2.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Algemene reserve 4.789 4.617

4.789 4.617

Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 100.000 135.000

100.000 135.000

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 1.597 2.856

Schulden aan groepsmaatschappijen 17.782 5.479

Overlopende passiva 1.597 4.344

20.976 12.679

Totaal passivazijde 125.765 152.296

31 december 2019 30 september 2018

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 14 april 2020
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Stichting Beheer Tennispark Bilthoven te Bilthoven

2.2  Winst- en verliesrek. over de periode van 1 okt. 2018 t/m 31 dec. 2019

€ € € €

Baten 126.099 108.000

Som der baten 126.099 108.000

Afschrijvingen materiële vaste activa 34.452 29.860

Kosten park en gebouwen 39.188 42.269

Overige lasten 53.697 32.990

Bijzondere lasten - 956

Som der lasten 127.337 106.075

Resultaat -1.238 1.925

Rentelasten en soortgelijke kosten 1.410 -1.752

Som der financiële baten en lasten 1.410 -1.752

Resultaat 172 173

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 14 april 2020

2018/2019 2017/2018
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Stichting Beheer Tennispark Bilthoven te Bilthoven

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Schattingen

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

Bijzondere posten

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De activiteiten van Stichting Beheer Tennispark Bilthoven, statutair gevestigd te Bilthoven, bestaan

voornamelijk uit:
- beheer van een tennispark 

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Burg. van der Borchlaan  11 te Bilthoven.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van

Stichting Beheer Tennispark Bilthoven zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn

voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1

BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs. 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen

in de desbetreffende paragrafen. 

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het

resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid

apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. 

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief

direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de

activa waarop de subsidies betrekking hebben.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en

de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad

voor de jaarverslaggeving. 

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of

vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere

waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel

vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende

toelichting.
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Stichting Beheer Tennispark Bilthoven te Bilthoven

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Vorderingen

Liquide middelen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Indien grond gekocht is met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te laten gaan en

vervolgens op de grond nieuwbouw te realiseren, dan maken de eventuele boekwaarde van de opstallen en

de gemaakte sloopkosten deel uit van de verkrijgingsprijs van de grond.
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot

onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag

van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt. 

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een

voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt

als onderdeel van de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening

wordt gevormd.

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten

die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij

eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen

geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder

aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de

effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst- en

verliesrekening als interestlast verwerkt.

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

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende

activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als

afdekkingsinstrument.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,

inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op

de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen

bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de

nominale waarde.
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Stichting Beheer Tennispark Bilthoven te Bilthoven

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Verlenen van diensten

Kosten 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Bijzondere posten

Overheidssubsidies

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde

prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te

verrichten diensten.

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde

projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van

over de omzet geheven belastingen.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de

afschrijvingen.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden

met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze

worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het

desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het

actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur /

verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet

afgeschreven.

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de

normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart

toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.
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Stichting Beheer Tennispark Bilthoven te Bilthoven

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  [1]

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Bedrijfs-

gebouwen en 

-terreinen

€

Aanschafwaarde 321.779

Cumulatieve afschrijvingen -180.478

Boekwaarde per 1 oktober 141.301

Investeringen 807

Afschrijvingen -34.452

Mutaties 2018/2019 -33.645

Aanschafwaarde 322.586

Cumulatieve afschrijvingen -214.930

Boekwaarde per 31 december 107.656

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  [2]

31-12-2019 30-09-2018

€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting - 3.346

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 305 -

Nog te ontvangen subsidie 9.971 -

Voorraad tennisballen 1.500 -

11.776 -

Liquide middelen  [3]

INGB…582 6.333 7.649

Afschrijvingspercentages:

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.
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Stichting Beheer Tennispark Bilthoven te Bilthoven

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN  [4]

2018/2019 2017/2018

€ €

Algemene reserve

Stand per 1 oktober 4.617 4.444

Uit voorstel resultaatbestemming 172 173

Stand per 31 december 4.789 4.617

LANGLOPENDE SCHULDEN  [5]

Overige schulden

Lening Tennisclub Bilthoven 100.000 135.000

Lening Tennisclub Bilthoven
Hoofdsom 175.000 175.000

Aflossing voorgaande boekjaren -40.000 -

Stand per 1 oktober 135.000 175.000

Aflossing lening -35.000 -40.000

Stand per 31 december 100.000 135.000

KORTLOPENDE SCHULDEN  [6]

Handelscrediteuren

Crediteuren 1.597 2.856

Schulden aan groepsmaatschappijen

Schuld aan Tennisclub Bilthoven 17.782 5.479

Overige schulden

Nog te betalen kosten 1.597 4.344
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Stichting Beheer Tennispark Bilthoven te Bilthoven

2.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2018/2019 2017/2018

€ €

Baten  [7]

Gebruiksvergoeding Tennisclub Bilthoven 126.099 108.000

Afschrijvingen materiële vaste activa  [8]

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 34.452 29.860

Kosten park en gebouwen  [9]

Onderhoudskosten clubgebouw 2.954 3.531

Onderhoud banen 33.796 28.233

Electrische installaties 763 613

Beregeningsinstallatie 1.258 2.105

Onderhoud bomen en planten 700 5.050

Overige kosten 9.687 2.737

Subsidie BOSA * -9.970 -

39.188 42.269

Overige lasten  [10]

Vuilafvoer 6.635 3.934

Electriciteit 18.329 10.390

Transport electriciteit 6.877 4.403

Gas 5.908 4.678

Telefoon 607 958

Tennisballen ** 11.912 1.764

Erfpacht 2.051 2.332

Kosten water 1.378 4.531

53.697 32.990

Bijzondere lasten  [11]

Niet terug te vorderen BTW - 956

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten  [12]

Rentekosten lening Tennisclub Bilthoven 886 1.620

Vrijval reservering rente -2.500 -

Bankkosten 204 132

-1.410 1.752

     Bilthoven en niet meer via Tennisclub Bilthoven.

** De uitgaven voor de tennisballen lopen sinds dit boekjaar geheel via Stichting Beheer Tennispark 

* BOSA staat voor Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccomodaties

De netto-omzet over 2018/2019 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 16,8% gestegen.
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3.  BIJLAGEN
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Stichting Beheer Tennispark Bilthoven te Bilthoven

3.1  Staat van de vaste activa

Aanschafwaarde Afschrijvingen

Omschrijving Datum Aanschaf-

fingen tot

01-10-2018

Inves-

teringen

2018/2019

Desinves-

teringen

2018/2019

Aanschaf-

fingen t/m

31-12-2019

Afschrij-

vingen tot

01-10-2018

Afschrij-

vingen 

2018/2019

Afschrij-

ving desin-

vesteringen

Afschrij-

vingen t/m

31-12-2019

Boekwaarde 

per 

31-12-2019

Residu-

waarde

Afschrij-

vingsper-

centage

€ € € € € € € € € € %

Materiële vaste activa

#201 Banen
Arti Nova/verf oefenbaan 03-12-2012 175 175 175 - - 175 - 20,00

Wijnbergen/renovatie 21-01-2013 1.851 1.851 527 116 - 643 1.208 5,00

Atema Sport scoreborden 28-01-2013 962 962 962 - - 962 - 20,00

Wijnbergen renovatie 01-02-2013 5.552 5.552 1.571 348 - 1.919 3.633 5,00

Wijnbergen renovatie 05-03-2013 6.042 6.042 1.683 378 - 2.061 3.981 5,00

Wijnbergen renovatie 05-03-2013 9.254 9.254 2.578 579 - 3.157 6.097 5,00

Bouwbedr. Strack verfonderhoud 18-03-2013 3.378 3.378 1.871 423 - 2.294 1.084 10,00

Wijnbergen, gravel 20-03-2013 816 816 226 51 - 277 539 5,00

Wijnbergen renovatie 01-05-2013 1.851 1.851 502 116 - 618 1.233 5,00

Afschr oude schema 30-09-2013 48.460 48.460 33.828 7.048 - 40.876 7.584 10,00

Wijnbergen 07-03-2014 5.798 5.798 2.658 725 - 3.383 2.415 10,00

Wijnbergen 18-03-2014 1.675 1.675 767 210 - 977 698 10,00

Wijnbergen/winddoek en trib banken 14-04-2015 1.598 1.598 1.091 401 - 1.492 106 20,00

Aquaco/aanp berge installatie 01-05-2015 550 550 376 138 - 514 36 20,00

Aquaco/aanp berge installatie 19-06-2015 550 550 358 138 - 496 54 20,00

Neut/ballenhok 11-09-2017 459 459 - 111 - 111 348 20,00

88.971 - - 88.971 49.173 10.782 - 59.955 29.016 -

# 202 Oefenkooi
Bouwbedr. Stark, onderhoud 04-03-2013 5.596 5.596 3.120 700 - 3.820 1.776 10,00

Afschr. Volgens oud schema 30-09-2013 1.364 1.364 1.364 - 1.364 - 10,00

6.960 - - 6.960 4.484 700 - 5.184 1.776 -

# 203 Terrein
Lokhorst bestraten parkeerplaats 06-03-2013 9.128 9.128 2.542 570 - 3.112 6.016 5,00

Lokhorst opruimen bosrand 06-03-2013 2.595 2.595 723 163 - 886 1.709 5,00

Valouwe rhodondendrons 13-03-2013 4.526 4.526 1.203 283 - 1.486 3.040 5,00

Artinova verf en materiaal 23-03-2013 1.580 1.580 1.580 - - 1.580 - 20,00

Lokhorst shoveltransport 13-07-2013 725 725 725 - - 725 - 20,00

afschr oude schema 30-09-2013 3.695 3.695 3.695 - - 3.695 - 10,00

Valouwe beplanting 10-04-2014 2.901 2.901 1.281 363 - 1.644 1.257 10,00

TS Visuals sponsorborg 15-04-2014 2.273 2.273 2.273 - - 2.273 - 33,30

Topschroeven.nl/reclarail 16-04-2014 666 666 666 - - 666 - 33,30

Lokhorst opruimen wal 04-03-2014 2.029 2.029 930 254 - 1.184 845 10,00

Van Kooten/blokhut 06-11-2014 3.102 3.102 1.189 388 - 1.577 1.525 10,00

Van Renswoude/toegangspoort 25-04-2018 2.500 2.500 83 154 - 237 2.263 10,00

35.720 - - 35.720 16.890 2.175 - 19.065 16.655 -
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Stichting Beheer Tennispark Bilthoven te Bilthoven

3.1  Staat van de vaste activa

Aanschafwaarde Afschrijvingen

Omschrijving Datum Aanschaf-

fingen tot

01-10-2018

Inves-

teringen

2018/2019

Desinves-

teringen

2018/2019

Aanschaf-

fingen t/m

31-12-2019

Afschrij-

vingen tot

01-10-2018

Afschrij-

vingen 

2018/2019

Afschrij-

ving desin-

vesteringen

Afschrij-

vingen t/m

31-12-2019

Boekwaarde 

per 

31-12-2019

Residu-

waarde

Afschrij-

vingsper-

centage

€ € € € € € € € € € %

#204 apparatuur
Sissyboy tuinbanken 14-01-2013 6.197 6.197 6.197 - - 6.197 - 20,00

Velopa banken 23-01-2013 1.000 1.000 568 125 - 693 307 10,00

Top court tribunebank 18-02-2013 1.830 1.830 1.027 229 - 1.256 574 10,00

Velopa banken 20-02-2013 750 750 421 94 - 515 235 10,00

artinova verf zitbanken 22-02-2013 618 618 618 - - 618 - 20,00

Lokhorst opruimen bosrand 22-02-2013 1.180 1.180 331 74 - 405 775 5,00

Ecowoods hekwerk 11-03-2013 1.004 1.004 279 63 - 342 662 5,00

TS Visuals welkomstbord 29-03-2013 425 425 425 - - 425 - 20,00

Bestebreurtje, filon zichtdichtrol 31-03-2013 1.858 1.858 1.858 - - 1.858 - 20,00

Probo ophangsysteem 05-04-2013 671 671 671 - - 671 - 20,00

Artinova schilderen betonrand 08-04-2013 300 300 300 - - 300 - 20,00

Artinova verf en materiaal 11-04-2013 303 303 303 - - 303 - 20,00

Kok tuinmachines, tractor 18-04-2013 496 496 496 - - 496 - 20,00

Tribunebanken 22-05-2013 1.220 1.220 654 153 - 807 413 10,00

Reclameborden 30-05-2013 2.298 2.298 2.298 - - 2.298 - 20,00

Reclameborden 27-06-2013 688 688 688 - - 688 - 20,00

Welkomstbord 15-07-2013 85 85 85 - - 85 - 20,00

Credit bestebreurtje 15-07-2013 -950 -950 -950 - - -950 - 20,00

Dijk/zitmaaier 08-04-2014 800 800 353 100 - 453 347 10,00

Aquaco/aanp bereg inst 18-01-2016 1.220 1.220 570 305 - 875 345 20,00

Aquaco/aanp bereg inst 16-02-2016 1.220 1.220 1.200 20 - 1.220 - 20,00

Bergski/trekker Kubota 26-07-2017 950 950 111 119 - 230 720 10,00

Van Dijk/Snellaadapparaat accu 20-08-2019 807 807 - 60 - 60 747 20,00

24.163 807 - 24.970 18.503 1.342 - 19.845 5.125 -

#205 Renovatie clubhuis
afschr oud schema 30-09-2013 160.035 160.035 89.540 18.654 - 108.194 51.841 10,00

Artinova/onderhoud 02-02-2015 463 463 340 116 - 456 7 20,00

Mispel/dakbedekking 05-03-2015 1.955 1.955 700 244 - 944 1.011 10,00

Mispel/dakbedekking 28-04-2016 3.512 3.512 848 439 - 1.287 2.225 10,00
165.965 - - 165.965 91.428 19.453 - 110.881 55.084 -

Totaal materiële vaste activa 321.779 807 - 322.586 180.478 34.452 - 214.930 107.656 -

Totaal vaste activa 321.779 807 - 322.586 180.478 34.452 - 214.930 107.656 -
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