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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  

               Tennisclub Bilthoven

               T.a.v. het bestuur

               Burg. van der Borchlaan 11

               3722GZ  BILTHOVEN

Referentie: AS/2583                Den Dolder, 24 januari 2019

Betreft:      jaarrekening 2017/2018

Geacht bestuur,

1.1 Samenstellingsverklaring

Opdracht

Verantwoordelijkheid juistheid en volledigheid aangeleverde gegevens

Verantwoordelijkheid van de samensteller

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

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

(het Register Belastingadviseurs).

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

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

die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de vereniging.

In overeenstemming met uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017/2018 samengesteld van Tennisclub

Bilthoven te Bilthoven bestaande uit de balans per 30 september 2018 en de winst- en verliesrekening over

2017/2018 met de daarbij horende toelichting.

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 vereniging verstrekte gegevens. De aard van deze

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

de jaarrekening kunnen verstrekken.

Hierbij ontvangt u de door ons verzorgde jaarrekening 2017/2018 van uw vereniging.

De balans per 30 september 2018, de winst- en verliesrekening over 2017/2018 en de toelichting, welke

tezamen de jaarrekening 2017/2018 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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Tennisclub Bilthoven te Bilthoven

1.2  Algemeen

Oprichting

Bestuur

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 398.911 100,0% 406.081 100,0%

Totaal baten 398.911 100,0% 406.081 100,0%

Lasten 406.069 101,8% 402.317 99,1%

Totaal lasten 406.069 101,8% 402.317 99,1%

Resultaat -7.158 -1,8% 3.764 0,9%

Rentelasten en soortgelijke kosten -488 -0,1% 191 0,1%

Som der financiële baten en lasten -488 -0,1% 191 0,1%

Resultaat boekjaar -7.646 -1,9% 3.955 1,0%

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:

Omzet 7.170

Stijging van:

Lasten 3.752

Rentelasten en soortgelijke kosten 679

11.601

Daling resultaat 11.601

Het bestuur bestaat uit:

- W.J. Netto - secretaris

Het resultaat 2017/2018 is ten opzichte van 2016/2017 gedaald met € 11.601,--. De ontwikkeling van het

resultaat 2017/2018 ten opzichte van 2016/2017 kan als volgt worden weergegeven:

2017/2018 2016/2017

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

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

- M.V. van Opstal - voorzitter

- W.J. Vos - penningmeester

Blijkens de akte d.d. 1 maart 1934 werd de vereniging Tennisclub Bilthoven per genoemde datum

opgericht.

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40476153.
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2.  JAARREKENING
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Tennisclub Bilthoven te Bilthoven

2.1  Balans per 30 september 2018
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa [1]

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 20.000 41.470

Machines en installaties 36.360 28.410

56.360 69.880

Financiële vaste activa [2]

Overige vorderingen 135.000 175.000

135.000 175.000

Vlottende activa

Voorraden [3]

Barvoorraad 4.440 3.430

4.440 3.430

Vorderingen [4]

Vorderingen op leden/sponsors 6.486 1.471

Vorderingen op groepsmaatschappijen 5.479 -

Overige vorderingen 5.938 18.123

17.903 19.594

Liquide middelen [5] 189.144 158.877

Totaal activazijde 402.847 426.781

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 24 januari 2019

30 september 2018 30 september 2017
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Tennisclub Bilthoven te Bilthoven

2.1  Balans per 30 september 2018
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen [6]

Eigen vermogen 355.019 362.665

355.019 362.665

Voorzieningen [7]

Overige voorzieningen 3.500 8.500

3.500 8.500

Langlopende schulden [8]

Lening 20.028 29.676

20.028 29.676

Kortlopende schulden [9]

Handelscrediteuren 5.296 4.709

Schulden aan groepsmaatschappijen - 2.226

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 6.843 2.589

Overige schulden 12.161 16.416

24.300 25.940

Totaal passivazijde 402.847 426.781

30 september 2018 30 september 2017

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 24 januari 2019
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Tennisclub Bilthoven te Bilthoven

2.2  Winst- en verliesrekening over 2017/2018

€ € € €

Baten 398.911 406.081

Totaal baten 398.911 406.081

Lasten 406.069 402.317

Totaal lasten 406.069 402.317

Bedrijfsresultaat -7.158 3.764

Rentelasten en soortgelijke kosten -488 191

Som der financiële baten en lasten -488 191

Resultaat -7.646 3.955

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 24 januari 2019

2017/2018 2016/2017
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Tennisclub Bilthoven te Bilthoven

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Activiteiten

Schattingen

Valuta

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Materiële vaste activa

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de

desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva

opgenomen tegen nominale waarde.

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

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

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

De activiteiten van Tennisclub Bilthoven, statutair gevestigd te Bilthoven, bestaan voornamelijk uit het

geven van gelegenheid tot en het bevorderen van het uitoefenen van de tennissport.

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.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd

met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De

afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis

van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een

eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen

wordt niet afgeschreven.

De materiële vaste activa waarvan de onderneming krachtens een financiële lease-overeenkomst het

economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële lease-overeenkomst voortkomende

verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt

gedurende de looptijd ten laste van het resultaat gebracht.

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden

omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode

worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden

opgenomen in de winst- en verliesrekening.

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat

het bestuur van de vereniging zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die

essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
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Tennisclub Bilthoven te Bilthoven

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Financiële vaste activa

Vorderingen

Voorraden

Gereed product en handelsgoederen

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen

Overige voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

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.

Voorziening voor arbeidsongeschiktheid:

Per balansdatum is een voorziening ter afdekking van de eigen risico termijn voor arbeidsongeschiktheid

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.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij

eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs.

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste

verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders

vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op

kredietinstellingen en kasmiddelen.

Voorraden gereed product en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen kostprijs. 

Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden.

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze 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.
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Tennisclub Bilthoven te Bilthoven

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Netto-omzet

Bedrijfskosten

Financiële baten en lasten

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

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

activa opgenomen effecten.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en

verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

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.

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en

-kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de

koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
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Tennisclub 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

Machines en 

installaties

Totaal 

2017/2018

€ € €

Aanschafwaarde 84.434 243.132 327.566

Cumulatieve afschrijvingen -59.062 -198.624 -257.686

Boekwaarde per 1 oktober 25.372 44.508 69.880

Afschrijvingen -5.372 -8.148 -13.520

Mutaties 2017/2018 -5.372 -8.148 -13.520

Aanschafwaarde 84.434 243.132 327.566

Cumulatieve afschrijvingen -64.434 -206.772 -271.206

Boekwaarde per 30 september 20.000 36.360 56.360

Financiële vaste activa  [2]

30-09-2018 30-09-2017

€ €

Overige vorderingen

Lening Stichting Beheer Tennispark 135.000 175.000

Lening Stichting Beheer Tennispark

Stand per 1 oktober 175.000 200.000

Aflossing in boekjaar -40.000 -25.000

Stand per 30 september 135.000 175.000

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

2.4  Toelichting op de balans

30-09-2018 30-09-2017

€ €

Barvoorraad  [3]

Voorraad dranken en levensmiddelen 4.440 3.430

Vorderingen  [4]

Handelsdebiteuren

Vorderingen op leden/sponsors 7.486 4.021

Voorziening oninbare vorderingen op leden -1.000 -2.550

6.486 1.471

Vorderingen op groepsmaatschappijen

Vordering op Stichting Beheer Tennispark Bilthoven 5.479 -

Overige vorderingen 

Vooruitbetaalde bedragen 5.938 18.123

Liquide middelen  [5]

INGB...528 128 85

INGB...284 49.314 46.178

INGB...623 342 141

RABO...081 8.925 13.335

INGB...284 130.000 99.000

Kas bar 485 138

Kruisposten -50 -

189.144 158.877
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Tennisclub Bilthoven te Bilthoven

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN  [6]

30-09-2017 30-09-2016

€ €

Overige reserves

Stand per 1 oktober 362.665 358.710

Uit voorstel resultaatbestemming -7.646 3.955

Stand per 30 september 355.019 362.665

VOORZIENINGEN  [7]

Overige voorzieningen

Voorziening omzetbelasting - 5.000

Overige voorzieningen 3.500 3.500

3.500 8.500

Voorziening omzetbelasting

Stand per 1 oktober 5.000 -

Vrijval -5.000 5.000

Stand per 30 september - 5.000

Overige voorzieningen

Stand per 1 oktober 3.500 3.500

Mutatie - -

Stand per 30 september 3.500 3.500

LANGLOPENDE SCHULDEN  [8]

Schulden aan kredietinstellingen

Lening ING 65.71.88.069 20.028 29.676

Lening ING 65.71.88.069

Hoofdsom 108.468 108.468

Aflossing voorgaande boekjaren -78.792 -69.144

Stand per 1 oktober 29.676 39.324

Aflossing boekjaar -9.648 -9.648

Stand per 30 september 20.028 29.676

Deze financiering is verstrekt ter financiering van het clubhuis in 2009. De aflossing bedraagt € 804,-- per

maand, voor het laatst op 1 oktober 2021.
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Tennisclub Bilthoven te Bilthoven

2.4  Toelichting op de balans

KORTLOPENDE SCHULDEN  [9]

30-09-2018 30-09-2017

€ €

Handelscrediteuren

Leveranciers 5.296 4.709

Schulden aan groepsmaatschappijen

Schuld aan Stichting Beheer Tennispark Bilthoven - 2.226

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 3.886 -

Loonheffing 2.957 2.589

6.843 2.589

Omzetbelasting

Omzetbelasting laatste periode 3.886 -

Loonheffing

Loonheffing laatste periode 2.957 2.589

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen kosten 6.125 11.272

Bartegoeden leden 6.036 5.144

12.161 16.416
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Tennisclub Bilthoven te Bilthoven

2.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2017/2018 2016/2017

€ €

Baten  [10]

Contributie-inkomsten 159.464 158.821

Baanverhuur 5.092 5.492

Barexploitatie 66.467 76.001

Sponsorgelden 10.506 3.889

Competitiebijdragen 4.589 4.891

Overige exploitatie omzet 2.615 3.208

Trainingsopbrengsten 138.167 139.318

Evenementen 12.011 14.461

398.911 406.081

Overige lasten  [11]

Personeelskosten 157.859 145.785

Inkoop bar 39.165 46.996

Gebruiksvergoeding Stichting 114.480 108.226

Onderhoud en apparaten 626 1.447

Afschrijvingslasten 13.520 14.663

Gebruikskosten 7.647 8.438

Verenigingskosten 14.997 11.032

JC; Competitie, evenementen 9.455 9.861

Wedstrijdtennis 15.543 14.737

Afdracht KNLTB 16.541 17.412

Baanhuur 20.012 16.705

Gemeentelijke belastingen 4.184 5.015

Overige lasten -7.960 2.000

406.069 402.317

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten  [12]

Financieel resultaat 488 -191

De netto-omzet over 2017/2018 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 1,8% gedaald.
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3.  BIJLAGEN
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Tennisclub Bilthoven te Bilthoven

3.1  Staat van de vaste activa

Aanschafwaarde Afschrijvingen

Omschrijving Datum Aanschaf-

fingen tot

01-10-2017

Inves-

teringen

2017/2018

Desinves-

teringen

2017/2018

Aanschaf-

fingen t/m

30-09-2018

Afschrij-

vingen tot

01-10-2017

Afschrij-

vingen 

2017/2018

Afschrij-

ving desin-

vesteringen

Afschrij-

vingen t/m

30-09-2018

Boekwaarde 

per 

30-09-2018

Residu-

waarde

Afschrij-

vingsper-

centage

€ € € € € € € € € € %

Materiële vaste activa

#201 Apparatuur

Geluidsinstallatie jaar 2011 2.880 2.880 2.304 576 - 2.880 - 10,00

Laptop bj 2012/2013 697 697 626 71 - 697 - 20,00

Houtwerk bj 2012/2013 840 840 756 84 - 840 - 20,00

Koffie-apparaat bj 2013/2014 1.984 1.984 1.984 - - 1.984 - 20,00

Grond 20.000 20.000 - - - - 20.000 0,00

Molenaar/citrocasa 7000 10-12-2014 2.795 2.795 1.465 559 - 2.024 771 20,00

Rhima/dr50S Mkll 28-04-2016 4.175 4.175 846 597 - 1.443 2.732 14,29

33.371 - - 33.371 7.981 1.887 - 9.868 23.503 -

#202 Clubhuis

Dak jaar 2002 11.248 11.248 11.248 - - 11.248 -

Serre jaar 2002 8.383 8.383 8.383 - - 8.383 -

Keuken jaar 2003 4.388 4.388 4.388 - - 4.388 -

Dakbedekking jaar 2005 22.491 22.491 19.499 1.500 - 20.999 1.492 6,67

46.510 - - 46.510 43.518 1.500 - 45.018 1.492 -

#203 Terrein

Verbetering jaar 1998 2.983 2.983 2.983 - - 2.983 -

Terrein jaar 2000 2.545 2.545 2.545 - - 2.545 -

Terrein jaar 2001 3.447 3.447 3.447 - - 3.447 -

Banken jaar 2002 1.142 1.142 1.142 - - 1.142 -

Ballenvangers jaar 2003 1.923 1.923 1.923 - - 1.923 -

Parkeerplaats jaar 2003 2.000 2.000 2.000 - - 2.000 -

Parkeerplaats jaar 2004 955 955 955 - - 955 -

Scorebord bj 2011/2012 1.130 1.130 681 113 - 794 336 10,00

16.125 - - 16.125 15.676 113 - 15.789 336 -

#204 Smashcourt

Smashcourt jaar 2006 52.865 52.865 52.865 - - 52.865 - - 10,00

#205 Electrische bekabeling

Schakelkast jaar 2006 4.158 4.158 4.158 - - 4.158 -

Koffiemachine bj 2011/2012 5.314 5.314 5.314 - - 5.314 - 25,00

TSVisuals/sponsorborden 18-03-2016 1.626 1.626 813 542 - 1.355 271 33,33

Baan 7 jaar 1999 17.276 17.276 17.276 - - 17.276 - 4,88
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Tennisclub Bilthoven te Bilthoven

3.1  Staat van de vaste activa

Aanschafwaarde Afschrijvingen

Omschrijving Datum Aanschaf-

fingen tot

01-10-2017

Inves-

teringen

2017/2018

Desinves-

teringen

2017/2018

Aanschaf-

fingen t/m

30-09-2018

Afschrij-

vingen tot

01-10-2017

Afschrij-

vingen 

2017/2018

Afschrij-

ving desin-

vesteringen

Afschrij-

vingen t/m

30-09-2018

Boekwaarde 

per 

30-09-2018

Residu-

waarde

Afschrij-

vingsper-

centage

€ € € € € € € € € € %

Baan 5 jaar 2005 49.143 49.143 41.608 2.398 - 44.006 5.137 4,88

Elektra jaar 2006 2.297 2.297 1.422 112 - 1.534 763 4,88

#209 Dienstwoning jaar 2007 80.532 80.532 59.062 5.372 - 64.434 16.098 6,67

bar bj 2010/2011 18.349 18.349 7.992 1.596 - 9.588 8.761 8,70

177.069 - - 177.069 137.645 10.020 - 147.665 31.030 -

Totaal materiële vaste activa 325.940 - - 325.940 257.685 13.520 - 271.205 56.361 -

 - 20 -




