
JAARVERSLAG BARCOMMISSIE 2019 

 
Algemeen 
 
Hoogtepunten: 

• Nieuwe koffieautomaat & Digitale prijslijst 
• Geslaagde evenementen als HWHB en Wildzijderveld 
• Goed verlopen open toernooien, jeugd en volwassenen 
• Drie competities, incl. een volle vrijdagavond. 
• 2 zeer geslaagde privé-activiteiten 
• 1st Zaanse vastgoedtoernooi 
• Vernieuwde clubkampioenschappen 

 
Dieptepunten: 

• Overlijden Gerard van de Ruit. 
• Eerste maanden van het jaar zonder barcie 
• Eerste maanden met beperkte omzet 
• Afgeschreven frituur  
• Problemen met leveringen leverancier 

 
 
De samenstelling 
 
Begin 2019 was er geen Barcie en werd het beheer uitgevoerd door het toenmalige bestuur. 
Na het aftreden van het bestuur heeft de oude Barcie zijnde Ralf, Andre en Wilna de draad 
weer opgepakt, maar wel op een lager pitje. 
  
Gelukkig worden wij nog steeds ondersteund door een aantal barvrijwilliger, zonder wie de 
bar niet kan functioneren. De barvrijwilligers groep bestaat nu uit: Alide Jansen, Patricia de 
Jong, Annabelle Onrust, Ed Patrick, Eric van der Linden, Joris van Loo, Ton Ruys, Wouter 
de Haan, Alex Volkers, Chris Schobel, Carlijn Schouten, Pascal Fielmich en Frank van 
Kerkwijk.  
 
Het dieptepunt van het jaar was het overlijden van Gerard van de Ruit. Hij heeft vele jaren op 
allerlei manieren bijgedragen aan het functioneren van de bar. En onderhield tot zijn 
overlijden nog de koffieautomaat en was tijdens de meeste activiteiten nog steeds actief in 
de keuken. En uiteraard verzorgde hij op maandagavond met een aantal andere heren de 
bar. 
 
Verder heeft in de loop van het jaar Dieter Lembeck na vele jaren trouwe dienst aangegeven 
geen bardiensten meer te kunnen verzorgen. Dieter, dank voor al bardiensten die je 
verzorgd hebt!! 
 
Na het overlijden van Gerard heeft Anneke Baaij aangeboden het beheer van de 
koffieautomaat op zich te nemen. Daarnaast zou de bar niet kunnen functioneren zonder de 
verschillende personen die bijdragen aan de schoonmaak van het clubhuis en de keuken.  
 
Doordat de frituur in de loop van het jaar niet meer gebruikt mocht worden, zijn ze minder 
opgeroepen maar ook de frituurploeg, met name Marco Soldaat heeft zijn steentje 
bijgedragen. 
 



Ten slotte extra aandacht voor de bijdragen van Ton Ruys. Naast alle 
onderhoudswerkzaamheden samen met Wim Bruijn, is hij de drijvende kracht geweest 
achter de nieuwe koffieautomaat en digitale prijslijst.  
 
Financiën:  
Op het moment dat de huidige Barcie weer actief werd, was er mede door de perikelen al 
een achterstand in omzet ten opzichte van 2018 van 1200 euro (1 jan tot 28 feb), deze 
achterstand was, na Springout, tot 1 april opgelopen tot 1950 euro. Dit is de rest van het jaar 
verder opgelopen tot een omzetverschil van -2300 euro ten opzichte van 2018. De omzet in 
2019 kwam uit op net geen 41 duizend euro.  
 
Met name de omzet van Springout was laag ten opzichte van eerdere jaren. De omzet van 
Topspin jeugd en senioren was zelfs iets beter als in het vorige jaar. En dit jaar waren er 
weer clubkampioenschappen die bijdroegen aan de omzet. Dat de omzet toch ook na 
Springout nog verder is afgenomen ten opzichte van 2018 ligt aan een andere bezetting van 
de competities. Dit is niet alleen het aantal teams, maar meer nog het soort teams. De omzet 
van een volle jeugdcompetitie op zondag is toch een heel stuk lager dan wanneer er heren 
teams spelen.  
 
Een deel van de afname in omzet zit ook, ondanks dat we sinds eind augustus de nieuwe 
koffieautomaat met iets hogere prijzen voor de koffieproducten in gebruik hebben, in de 
koffieautomaat waarvan de omzet met ruim 10% is afgenomen.  
  
De winst via onze berekening komt net boven de 19 duizend euro (inkoop is inclusief 
administratie en tapwacht, welke in het overzicht van de penningmeester gescheiden zijn 
van de barinkoop waardoor deze gegevens niet helemaal hetzelfde zijn). Gezien de omzet is 
dit opnieuw een redelijke winstmarge. Waarbij de winstmarge wordt gedrukt doordat we in de 
laatste week van het jaar nog een grote bestelling hebben geplaatst om nog gebruik te 
maken van 2019 prijzen, en voldoende voorraad te hebben voor de nieuwjaarsborrel. De 
huidige voorraad is dan ook ruim 1500 euro inkoopprijs hoger dan eind 2018.  
 
Vergelijken met eerdere jaren is lastig. Met de ingebruikname van de nieuwe koffieautomaat 
kopen wij geen koffieproducten meer in, maar betalen we per kopje. Deze kosten gaan 
rechtstreeks via de algemene rekening en niet als kosten naar de barcie. Daarnaast hebben 
we dit jaar, in tegenstelling tot 2018, geen werk gemaakt van het administratief corrigeren 
van kosten welke niet direct voor de barcie zijn. Bijvoorbeeld de inkoop van HWHB, de 
inkoop van de presentjes voor de open toernooien en de kosten van de DJ’s.  
 
Een belangrijke reden voor de goede winstmarge zat in de inkoop bij Sligro. Door het vorige 
bestuur was daar een zeer gunstige inkoopprijs bedongen. Helaas hebben wij de 
samenwerking met Sligro toch op een laag pitje moeten zetten omdat de bezorging te 
wensen overliet. Geen enkele levering is, ondanks veel communicatie met de 
vertegenwoordiger over het openen van het hek en het uitzetten van het alarm, goed 
gegaan. Meermaals het alarm aflaten gaan, producten buiten het hek achtergelaten en 
diepvriesproducten buiten in de zon. Dit zorgt voor te veel extra werk voor onze vrijwilligers. 
Daarnaast was de minimale afname eis een enkele keer een probleem. Gelukkig was het 
contact met de lokale leverancier en sponsor Krijt-Moester nog goed. Andre heeft bij hun een 
vergelijkbaar prijsvoorstel gekregen, zodat we ook komend jaar, hopelijk met veel minder 
gedoe, een vergelijkbare winstmarge kunnen behalen, zonder de prijzen te veel te moeten 
laten stijgen.   
 



 

Er worden helaas nog wel eens foutjes gemaakt tijdens het afrekenen via het kassasysteem, 
ook wordt er nog wel eens afgerekend buiten het kassasysteem om. Hierdoor komen 
onderstaande getallen gebaseerd op de overzichten uit het kassasysteem niet helemaal 
overeen met de getallen in de grafiek. 

- € 37.782 aan producten verkocht  
- € 1.364 (verkoopprijs) aan eigen gebruik (verbruik commissies en barmedewerkers 

en uitgedeelde producten tijdens jeugdtoernooi, clubkampioenschappen, 
nieuwjaarsborrel), afname van ruim 900 euro ten opzichte van 2018.  

- € 160 fooi 
- € 1.623 inschrijfgeld 
- € 238 gepinde koffie/thee (geld gaat uit de kassa en dan in de koffieautomaat) 

 
Ruim 82% hiervan is gepind. Op basis van de omzet via de kassa bestond 59% uit 
alcoholische consumpties. Op basis van de omzet zijn de best verkochte producten 
Skuumkoppe, Heineken vaasje (te samen bijna 12 duizend euro omzet), Corona, De 
Koninck, en Heineken fluitje. In aantal verkochte producten valt Corona uit de top 5 en wordt 
vervangen door Cola.  
 
Slotwoord 
Vorig jaar eindigen wij het jaarverslag met het succes wensen van onze opvolgers waarbij 
we hadden aangegeven dat zij voor een lastige klus stonden vanwege de afname in omzet 
als gevolg van de afname van het aantal deelnemers aan evenementen.  
 
Uiteindelijk zijn wij het toch weer die het gezamenlijk hebben opgepakt. En ondanks dat wij 
de daling in omzet niet hebben kunnen omdraaien hebben we toch een goede winstmarge 
kunnen laten zien welke bijdraagt aan de financiële positie van de vereniging.  
 
Een groot deel hiervan is echter niet onze verdienste, maar mogen we toewijzen aan de 
evenementencie die is opgestaan en een aantal zeer geslaagde evenementen op poten 
heeft gezet en dat hopelijk ook komend jaar weer voor elkaar gaat krijgen.  
 
Onze eigen inzet was een heel stuk lager dan afgelopen jaren en een inspiratie impuls door 
andere leden die komen helpen is zeer gewenst. Hiervoor staan zeker een aantal 
interessante zaken op stapel, bijvoorbeeld herinrichting van de keuken om te kunnen 
voldoen aan de wensen van Wildzijderveld en HWHB, maar ook de inrichting van de KNLTB 
club-app om de bardiensten beter te plannen.  
 
Dit jaar zijn onze laatste woorden dus vooral een roep om hulp! 
Namens de Barcie; 
 
Ralf, Andre, Wilna  
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