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Algemene informatie 

Samenstelling van het bestuur per 31 december 2021 

Functie Naam 

Voorzitter Ton Ruijs 

Secretaris Wim Bruijn 

Penningmeester Marc Weijkamp 

Algemeen bestuurslid Vacant 

Algemeen bestuurslid Vacant 

 

Commissies Naam 

Voorzitter barcommissie Ralf van Hal 

Voorzitter jeugdcommissie Remmy Drost 

Voorzitter parkcommissie Vacant 

Voorzitter technische commissie Vacant 

Voorzitter evenementencommissie Chris Schöbel 

Algemeen 

De afgelopen jaren heeft Aise de Vries als penningmeester met veel verve de schatkist van de 

vereniging bewaakt en ervoor gezorgd dat de vereniging de afgelopen jaren een financiële buffer 

heeft kunnen opbouwen voor de vervanging van de inmiddels afgeschreven tennisbanen. Begin 

2021 heeft er eindelijk een formele overdracht plaatsgevonden en heeft Aise de “schatkistsleutel” 

overgedragen.   

Financieel 

Het jaar 2021 stond in het teken van de Covid-19 pandemie waardoor in het voorjaar en de laatste 

maanden van het jaar nauwelijks of niet getennist kon worden als gevolg van de maatregelen 

afgekondigd door het Kabinet. Het gevolg hiervan is dat inkomsten uit toernooien en de bar 

wederom achterbleven in vergelijking met de pre-Covid-19 periode. 

Een hoogtepunt in het financiële jaar was de investering op de aanleg van de nieuwe banen. Deze 

zijn in februari/maart aangelegd en betaald uit het saldo wat de afgelopen jaren is gespaard. Doordat 

de vereniging de afgelopen jaren sober heeft geïnvesteerd en weinig tot geen onderhoud heeft 

uitgevoerd aan het park, heeft de vereniging de banen volledig uit eigen middelen kunnen 

financieren. De vereniging heeft voor de aanleg van de nieuwe banen geen extra financiering 

hoeven af te sluiten. Dat heeft er wel toe geleid dat de spaarrekeningen nagenoeg leeg zijn en er 

geen buffers zijn om eventuele grote kosten te kunnen dekken. 

Zoals al aangegeven bleven als gevolg van de Covid-19 pandemie de barinkomsten helaas ook dit 

jaar weer achter. Desondanks heeft de barcommissie met de inzet van vrijwilligers gedurende de 

periode dat de bar wel open was gesteld een bijdrage kunnen leveren aan de reserves van de 

vereniging. 



Jaarverslaglegging - Financiën 

 

Maart 2022   Pagina 4 van 11 

Met de overdracht van het penningmeesterschap was er ook een noodzaak om een nieuw 

boekhoudsysteem aan te schaffen. Het oude boekhoudsysteem is gedurende de afgelopen jaren niet 

met de juiste updates uitgerust. Bovendien heeft de leverancier te kennen gegeven het pakket niet 

langer te willen ondersteunen. Inmiddels is een nieuw pakket aangeschaft wat via een cloud-server 

werkt, waardoor overdracht én controle naar de toekomst hopelijk gemakkelijker en simpeler 

worden. 

Tot slot hebben we als gevolg van de investeringen in de nieuwe banen aanspraak kunnen maken op 

de BOSA-subsidie. Door deze subsidie heeft de vereniging grofweg de betaalde BTW over de 

facturen van Antea, de aannemer voor de aanleg van de banen, kunnen terughalen waardoor het 

spaarsaldo einde van dit jaar toch weer de vereniging van een financiële buffer kan voorzien. 

Ledenaantal 

Het leden aantal heeft in tegenstelling tot de andere jaren weer een groei laten zien. Deze groei heeft 

ertoe geleid dat we medio november ons 500ste lid weer mochten verwelkomen, ook de eindstand 

voor 2021. Helaas hebben gedurende het jaar ook een aantal leden opgezegd, waardoor we begin 

2022 toch net weer onder de 500 leden zullen starten. 

Sponsoren 

Er is geen actief beleid op het werven van sponsoren. De Sponsoren Algemeen is een slinkende 

groep ondernemers. André van Beveren heeft uit hoofde van de sponsorcommissie alle sponsoren 

eind van het jaar aangeschreven en de jaarlijkse nota verstuurd. Een deel van deze nota’s is eind 

2021 nog niet betaald en zijn opgenomen in de post debiteuren.  

Wel heeft de jeugdcommissie in het laatste kwartaal van het jaar een fantastische Glow-in-the-dark 

georganiseerd welke geheel door sponsoren die door de leden van de jeugdcommissie zijn 

benaderd, gefinancierd.  

Koog aan de Zaan, 27 januari 2022, Marc Weijkamp, penningmeester TV Westzijderveld. 
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Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 

verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en passiva worden 

gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. 

Vergelijking met voorgaand jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn nagenoeg ongewijzigd 

ten opzichte van het voorgaande jaar 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs plus 

bijkomende kosten onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische 

levensduur. 

Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor oninbaarheid. 

Voorzieningen 

Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico’s en verplichtingen die op de 

balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is doch redelijkerwijs in te schatten. De 

voorzieningen worden opgenomen tegen contante waarde. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Algemeen 

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der 

lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten al zodra zij 

voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden 

gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige 

baten in de staat van baten en lasten verantwoord. Baten waarvoor een bijzondere bestemming is 

aangewezen, worden in de stat van baten en lasten verwerkt; als deze baten in het verslagjaar niet 

volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende 

bestemmingsreserve. Een onttrekking aan de bestemmingsreserve wordt als besteding verwerkt in 

de staat van baten en laten. De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het 

verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

Subsidies 

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het 

waarschijnlijk is dat de betreffende subsidies zullen worden ontvangen. 
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Sponsorbijdragen 

Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft. 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen op vaste activa worden gebaseerd op de verkrijgingsprijs. Afschrijvingen vinden 

plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. 
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Balans per 31 december 2021 

BALANS  
 

ACTIVA 
  

 

Materiele vaste activa 2020 2021 
 

0200 Gebouwen en terreinen 1,00  1,00  
 

0205 Service Units 30.000,00  25.000,00  
 

0220 Kunstgrasbanen 1,00   95.449,78 
 

0230 Inventaris en inrichting 5.009,73  2.966,73  
 

Totaal vaste activa 35.011,73  123.417,51  
 

  

Vlottende activa 
 

Voorraden 
   

0240 Voorraad bar 4.614,30  6.228,36  
 

0250 Voorraad ballen 614,60  707,50  
 

 
5.228,90  6.935,86  

 

Vorderingen 
   

0270 Overige vorderingen 3.977,68  0,00  
 

1200 Debiteuren 0,00   1.433,00  
 

 
3.977,68  1.433,00  

 

Liquide middelen 
   

1100 ING betalen 3134936 1.659,71  1.265,30  
 

1110 ING bar 6539574 704,84  681,98  
 

1120 ING ontvangen 3110704 322,10  1.928,94  
 

1130 ING sparen R858-209997 7.000,00  0,00  
 

1140 ING sparen D858-209996 98.500,00  40.000,00  
 

 
108.186,65  43.876,22  

 

  

1050 Kas Barcie 1.612,10  1.031,42  
 

Totale vlottende activa 119.005,33  53.276,50  
 

  

TOTAAL ACTIVA 154.017,06  176.694,01  
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PASSIVA 

 

Eigen vermogen 
   

0520 Algemene reserves (150.801,80) (150.801,80) 
 

0530 Vrienden TVW (3.215,26) (5.060,26) 
 

Totaal eigen vermogen (154.017,06) (155.862,06) 
 

Crediteuren 
   

1500 Crediteuren 0,00  (25,03) 
 

 
 

Totaal kortlopende schulden 0,00  (25,03)  

    

TOTAAL PASSIVA (154.017,06) (155.887,09)  

    

Saldo 0,00  20.806,92   
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Resultaat 2021 

BATEN 2020 2021 

6000 Contributie incasso 54.928,60 65.088,50  

6010 Contante verkopen 548,65 51,72  

6020 Omzet via PIN-betaling 9.100,71 12.180,93  

6030 Opbrengsten baanverhuur  27,00  

6650 Najaarscompetitie  1.897,68  

6800 Opbrengsten jeugdcommissie 552,15 2.388,20  

6810 Opbrengsten evenementencommissie  626,90  

6900 Subsidies 922,82 20.731,51  

6910 Sponsoropbrengsten algemeen  1.255,00  

6950 Opbrengsten verhuur 382,50 518,32  

6960 Opbrengsten overige 2.348,23 595,64  

  68.783,86 105.361,40  

 
 

 
LASTEN 2020 2021 

7105 Inkoop Sligro-Heineken (568,71) (1.188,22) 

7110 Inkoop Krijt-Moester (2.650,11) (4.921,04) 

7120 Inkoop Gall & Gall (263,46) (329,97) 

7125 Inkoop diversen (1.155,33) (777,94) 

7130 Inkoop Koffie  (322,58) 

7800 Mutaties handelsvoorraad (1.276,11) (152,69) 

  (5.913,72) (7.692,44) 

 
 

 
4205 Afschrijving cabins (5.000,00) (5.000,00) 

4220 Afschrijving kunstgrasbanen (0,00) (6.818,00) 

4230 Afschrijving inventaris (2.816,00) (2.043,00) 

  (7.816,00) (13.861,00) 

 
 

 
4300 Gas, water en elektra (10.461,55) (10.402,58) 

4310 Afvalverwerking (1.435,02) (1.374,54) 

4320 Verzekering gebouwen (3.855,06) (1.988,45) 

4330 Schoonmaakkosten  (61,93) 

4340 Kleine aanschaf (780,45) (2.368,44) 

  (16.532,08) (16.195,94) 
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4400 Onderhoud gebouwen (183,92) (3.278,14) 

4410 Onderhoud banen (1.776,58) (4.815,23) 

4420 Onderhoud hekwerk en paden (272,25) (3.229,90) 

4430 Onderhoud groenvoorziening (4,179,84) (2.077,66) 

4440 Bierwacht (275,00) (154,50) 

4450 Koffie-apparaat (2.808,69) (2.107,71) 

4460 Kassasysteem (321,38) (394,14) 

  (9.817,66) (16.057,28) 

 
 

 
4700 Telefoon en internet (1.267,54) (618,30) 

4720 Televisie  (492,80) 

4730 Beveiliging (2.485,39) (1.045,37) 

4780 Overige kantoorkosten  (724,80) 

  (3.752,93) (2.881,27) 

   

5000 Parkcommissie (1.882,10) (809,73) 

5010 Dagelijks bestuur (851,45) (786,53) 

5020 Barcommissie (398,07) (147,32) 

5030 Jeugdcommissie  (236,97) 

5040 Technische commissie (69,00) (205,70) 

5050 Evenementencommissie (92,80) (5.285,08) 

5060 Vrijwilligersbijdrage (1.006,77) (1.290,00) 

5100 KNLTB contributie (10.130,50) (9.038,28) 

5110 KNLTB competitie (1.584,50) (1.432,91) 

5120 KNLTB.Club  (2.048,18) 

5700 Overige verzekeringen (555,54) (212,36) 

5800 Trainers (1.480,88) (3.646,75) 

5900 Belastingen en heffingen (2.508,47) (2.104,69) 

  (20.560,08) (27.244,50) 

 
 

 
4980 Rente en bankkosten (493,02) (624,29) 

  (493,02) (624,29) 

 
 

 
9310 Betalingsverschillen 22,84 2,24  

  22,84 2,24  

 
 

 

RESULTAAT 3.920,61 20.806,92  

 



Jaarverslaglegging - Financiën 

 

Maart 2022   Pagina 11 van 11 

Afschrijvingen 

ACTIVA 
 

HISTORIE 

       

  
Aanschaf Aanschaf Afschrijving Afschrijving Afschrijving 

  
Jaar Waarde % Jaarlijks Cumulatief 

Tennispark 
      

Cabins 
 

2016 53.630 10,00% 5.000 23.630 

Kunstgrasbanen 
 

2021 102.267 10,00% 10.227 94.386 

Clubhuis en terrein 
 

1983 167.359 5,00% 8.368 167.358 

       
Inventaris en inrichting 

      
Toegangscontrole 

 
2020 3.359 33,33% 1.120 0 

Schilderwerk Clubhuis 

binnen 
 

2019 4.615 20,00% 923 923 

Reparatie Koelunit 
 

2018 1.171 33,33% 390 781 

Materieel Banen 
 

2018 1.149 33,33% 383 766 

 

 

 
BOEKJAAR (2021) 

Tennispark 
    

 
Boekwaarde Aanschaf Afschrijving Boekwaarde Afschrijving 

 
01-01-2021 01-04-2021 2021 31-12-2021 Cumulatief 

 
 

    
Cabins 30.000 0 5.000 25.000 28.630 

Kunstgrasbanen 1 102.267 6.818 95.449 6.818 

Clubhuis en terrein 1 0 0 1 167.358 

Subtotaal 30.002 102.267 11.818 120.450 
 

      

Inventaris en inrichting  
    

Toegangscontrole 2.239 0 1.120 1.119 1.120 

Schilderwerk Clubhuis binnen 2.769 0 923 1.846 1.846 

Reparatie Koelunit 0 0 0 0 0 

Materieel Banen 0 0 0 0 0 

Subtotaal  5.008 102.267 2.043 2.965 
 

  
    

Totaal 35.010 102.267 13.861 123.415 
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