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Algemene informatie 

Samenstelling van het bestuur per 31 december 2022 

Functie Naam 

Voorzitter Eppo Janssen 

Secretaris Wim Bruijn 

Penningmeester Marc Weijkamp 

Algemeen bestuurslid Ralf van Hal 

Algemeen bestuurslid Remmy Drost 

Adviserend lid Bram Fokke 

Adviserend lid Wouter de Haan 

 

Commissies Naam 

Voorzitter barcommissie Ralf van Hal 

Voorzitter jeugdcommissie Remmy Drost 

Voorzitter parkcommissie Vacant 

Voorzitter technische commissie Vacant 

Voorzitter evenementencommissie Chris Schöbel 

Algemeen 

Het afgelopen jaar, 2022, kenmerkte zich vooral aan het begin tot het einde van een corona-periode 

die de vereniging twee jaar lang in haar greep hield. Met het afschalen van alle maatregelen konden 

we als vereniging ook weer meer doen. Dat is daarom ook terug te zien in het aantal evenementen 

dat is georganiseerd alsmede de barresultaten. Bovendien is er weer sprake van een voltallig bestuur 

sinds de algemene ledenvergadering van begin 2022. Met het aftreden van Ton Ruijs als voorzitter 

en het aantreden van de nieuwe voorzitter Eppo Janssen, samen met de bestuursleden Remmy Drost 

en Ralf van Hal, bestaat het voltallige bestuur weer uit tenminste vijf personen. De interim-periode 

van de voorgaande bestuursleden is daarmee formeel afgesloten. Het bestuur wordt voorts 

bijgestaan door twee adviserende leden, Bram Fokke en Wouter de Haan.  

Financieel 

Het jaar 2022 was voor de vereniging weer een redelijk normaal financieel jaar. Door het afschalen 

van de Covid-19 maatregelen konden we als vanouds weer een aantal toernooien organiseren, kon 

de kantine weer open en behoren de mondkapjes en de 1,5 meter afstand tot het verleden. Dat is ook 

terug te zien in de cijfers over 2022.  

Helaas moeten we ook concluderen dat de prijzen als gevolg van de onrust op de markten en de 

oorlog in de Oekraïne de kosten sterk hebben doen stijgen, niet alleen die van gas, water en elektra. 

Dat is een trend die zich ook het komende jaar zal voortzetten, hoewel de verwachting is dat de 

inflatie minder sterk zal zijn dan het afgelopen jaar (ruim 10%). Het Centraal Bureau voor de 
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Statistieken gaat voor 2023 vooralsnog uit van een inflatie van om en nabij de 5%, waarmee dus het 

komende jaar de kosten nogmaals zullen toenemen. 

 

Het jaar kende financieel gezien geen significant hoogtepunt, anders dan dat de baropbrengsten 

behoorlijk zijn aangetrokken. Echter, bekijk je de barresultaten met een aantal jaren terug, dan zie je 

nog steeds een gestage daling van deze opbrengsten (uitgezonder de Covid-19 jaren, die laten we 

gemakshalve buiten beschouwing, gelet op het zeer negatieve effect). Dat, an sich, is een 

verontrustende conclusie omdat de barresultaten de vereniging juist van extra opbrengsten voorzien 

waarmee investeringen in en rondom het park kunnen worden gefinancierd. In dat opzicht is het 

daarom ook belangrijk dat wij als leden van de vereniging onze vrijwilligerstaken serieus nemen en 

ons inschrijven voor de benodigde bardiensten. 

Heel 2022 heeft voor de vereniging wel weer geleid tot een positief financieel resultaat, waardoor 

we ons vermogen op de spaarrekening hebben zien groeien. Daarom is het bestuur in 2022 ook 

begonnen aan het onderzoeken of het investeren in LED-verlichting een financieel haalbare optie is. 

Enerzijds omdat we daarmee onze CO2 afdruk kunnen verkleinen en anderzijds omdat de kosten 

van energie het afgelopen jaar sterk zijn gestegen. 

Tot slot, voor een beter overzicht zijn er dit jaar een aantal grootboekrekening toegevoegd in het 

resultatenoverzicht om een helder onderscheid te maken in de kosten en opbrengsten van de diverse 

evenementen en toernooien. Dat verklaart waarom er voor het jaar 2021 mogelijk geen cijfers staan. 

Ledenaantal 

Ook dit jaar zagen we dat het leden in aantal is gegroeid. Op basis van nader onderzoek is wel 

vastgesteld dat we gedurende het jaar in staat zijn om te groeien in ledenaantal, maar dat we niet 

voldoende in staat zijn dit aantal leden ook daadwerkelijk te behouden. Zo zien we over 2022 een 

toename van leden tot ruim boven de 500. Maar op basis van de begrotingscijfers voor 2023 zien 

we helaas weer een forse daling van het ledenaantal. Financieel gezien betekent dat voor de 

vereniging een afname van bijna € 10.000,- aan contributie-opbrengsten, terwijl de kosten als 

gevolg van de sterke inflatie wel (blijven) toenemen.  

Sponsoren 

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

groep ondernemers. Er bestaat helaas geen sponsorcommissie meer. André van Beveren levert voor 

de vereniging nog wel inspanningen om sponsoren te zoeken voor de toernooien, maar er bestaat 

momenteel geen goede strategie om te groeien in sponsors en sponsoropbrengsten.  

Helaas hebben enkele sponsoren besloten de financiële ondersteuning aan de vereniging stop te 

zetten en daarmee creëert de vereniging nog nauwelijks inkomsten uit sponsoren. Zonder sponsoren 

wordt het voor de vereniging moeilijk om vanuit een kostenperspectief toernooien en evenementen 

te organiseren omdat inschrijfkosten te hoog worden en het daarmee minder interessant wordt om in 

te schrijven. Bovendien zorgt een goedgevulde sponsorportefeuille er ook voor dat we de 

contributie laag kunnen houden, omdat een deel van sponsoropbrengsten aangewend kunnen 

worden voor investeringen en onderhoud. 

Een van de taken van het bestuur is om tijdens dit jaar (2023) actief te zoeken bij de leden die een 

nieuwe sponsorcommissie willen opzetten.  

 

Februari 2023, 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 van de baten en het totaal van 

de 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 2022 

BALANS  
 

ACTIVA 
  

 

Materiele vaste activa 2021 2022 
 

0200 Gebouwen en terreinen 1,00  1,00  
 

0205 Service Units 25.000,00  20.000,00  
 

0220 Kunstgrasbanen 95.449,78 85.222,78 
 

0230 Inventaris en inrichting 2.966,73 7.092,88 
 

Totaal vaste activa 123.417,51  112.316,66  
 

  

Vlottende activa 
 

Voorraden 
   

0240 Voorraad bar 6.228,36  5.674,47 
 

0250 Voorraad ballen 707,50  1.411,43 
 

 
6.935,86  7.085,90 

 

Vorderingen 
   

0270 Overige vorderingen 0,00  0,00  
 

1200 Debiteuren 1.433,00 1.262,40 
 

1370 Transitoria debet  (375,00)  
 

1.433,00 887,40 
 

Liquide middelen 
   

1100 ING betalen 3134936 1.265,30  7.020,76 
 

1110 ING bar 6539574 681,98  2.393,22 
 

1120 ING ontvangen 3110704 1.928,94  275,85 
 

1130 ING sparen R858-209997 0,00  44.000,00 
 

1140 ING sparen D858-209996 40.000,00  20.000,00 
 

 
43.876,22 73.689,83 

 

  

1050 Kas Barcie 1.031,42  1.229,77 
 

Totale vlottende activa 53.276,50 82.892,90 
 

  

TOTAAL ACTIVA 176.694,01  195.209,56 
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PASSIVA 

 

Eigen vermogen 
   

0520 Algemene reserves (150.801,80) (171,608,72) 
 

0530 Vrienden TVW (5.060,26) (6.423,50) 
 

Totaal eigen vermogen (155.862,06) (178.032,22) 
 

Crediteuren 
   

1500 Crediteuren (25,03) (410,15) 
 

 
 

Totaal kortlopende schulden (25,03) (410,15)  

    

TOTAAL PASSIVA (155.887,09) (178.442,37)  

    

Saldo 
 

16.767,19   
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Resultaat 2022 

BATEN 2021 2022 

6000 Contributie incasso 65.088,50  69.246,25 

6010 Contante verkopen 51,72  376,15 

6015 Statiegeld op plasticflessen  86,30 

6020 Omzet via PIN-betaling 12.180,93  28.215,28 

6025 Omzet koffie-apparaat  4.284,10 

6030 Opbrengsten baanverhuur 27,00  249,00 

6200 Springout toernooi  2.490,50 

6210 Topspin toernooi  5.157,00 

6215 Topspin jeugdtoernooi  3.847,25 

6225 Wildzijderveld  2.038,50 

6500 Clubkampioenschappen  855,00 

6600 Voorjaarscompetitie  1.794,20 

6620 Wintercompetitie  598,40 

6650 Najaarscompetitie 1.897,68  1.071,60 

6800 Opbrengsten jeugdcommissie 2.388,20  3.665,44 

6810 Opbrengsten evenementencommissie 626,90  311,00 

6900 Subsidies 20.731,51   

6910 Sponsoropbrengsten algemeen 1.255,00  1.774,39 

6950 Opbrengsten verhuur 518,32  1.129,54 

6960 Opbrengsten overige 595,64   

  105.361,40 127.189,90 

 
 

 
LASTEN 2021 2022 

7105 Inkoop Sligro-Heineken (1.188,22) 163,37 

7110 Inkoop Krijt-Moester (4.921,04) (10.352,18) 

7115 Inkoop Breugel  (906,14) 

7120 Inkoop Gall & Gall (329,97) (841,31) 

7125 Inkoop diversen (777,94) (1.379,79) 

7130 Inkoop Koffie (322,58) (1.338,21) 

7135 Inkoop Makro  (619,01) 

7140 Inkoop Gerstengel  (3.043,33) 

7800 Mutaties handelsvoorraad (152,69) (2.977,46) 

  (7.692,44) (21.294,06) 

 

 
 

 

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



Jaarverslaglegging - Financiën 

 

Februari 2023   Pagina 10 van 12 

4220 Afschrijving kunstgrasbanen (6.818,00) (10.227,00) 

4230 Afschrijving inventaris (2.043,00) (2.410,00) 

  (13.861,00) (17.637,00) 

 
 

 
4300 Gas, water en elektra (10.402,58) (13.904,26) 

4310 Afvalverwerking (1.374,54) (1.505,90) 

4320 Verzekering gebouwen (1.988,45) (1.523,59) 

4330 Schoonmaakkosten (61,93) (136,43) 

4340 Kleine aanschaf (2.368,44) (2.053,45) 

  (16.195,94) (19.123,63) 

   

4400 Onderhoud gebouwen (3.278,14) (828,89) 

4410 Onderhoud banen (4.815,23) (5.699,84) 

4420 Onderhoud hekwerk en paden (3.229,90) (446,49) 

4430 Onderhoud groenvoorziening (2.077,66) (1.568,51) 

4440 Bierwacht (154,50) (395,05) 

4450 Koffie-apparaat (2.107,71) (597,31) 

4460 Kassasysteem (394,14) (1.733,83) 

  (16.057,28) (11.269,92) 

 
 

 
4700 Telefoon en internet (618,30) (541,20) 

4720 Televisie (492,80) (502,80) 

4730 Beveiliging (1.045,37) (1.395,94) 

4780 Overige kantoorkosten (724,80) (2.041,03) 

  (2.881,27) (4.480,97) 

   

5000 Parkcommissie (809,73) (285,07) 

5010 Dagelijks bestuur (786,53) (633,17) 

5020 Barcommissie (147,32)  

5030 Jeugdcommissie (236,97) (596,03) 

5040 Technische commissie (205,70) (123,00) 

5050 Evenementencommissie (5.285,08) (1.287,22) 

5060 Vrijwilligersbijdrage (1.290,00) (1.980,00) 

5100 KNLTB contributie (9.038,28) (9.790,12) 

5110 KNLTB competitie (1.432,91) (1.815,00) 

5120 KNLTB.Club (2.048,18) (1.703,52) 

5200 Springout toernooi  (2.069,32) 

5210 Topspin toernooi  (5.191,58) 

5215 Topspin Jeugdtoernooi  (1.468,21) 
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5225 Wildzijderveld  (2.942,74) 

5500 Clubkampioenschappen  (300,00) 

5620 Wintercompetitie  (180,00) 

5655 Laddercompetitie  (133,10) 

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

5800 Trainers (3.646,75) (2.431,70) 

5900 Belastingen en heffingen (2.104,69) (2.290,04) 

  (27.244,50) (35.775,36) 

 
 

 
4980 Rente en bankkosten (624,29) (842,71) 

  (624,29) (842,71) 

 
 

 
9310 Betalingsverschillen 2,24  0,94 

  2,24  0,94 

 
 

 

RESULTAAT 20.806,92 16.767,19 
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Afschrijvingen 

ACTIVA 
 

HISTORIE 

       

  
Aanschaf Aanschaf Afschrijving Afschrijving Afschrijving 

  
Jaar Waarde % Jaarlijks Cumulatief 

Tennispark 
      

Cabins 
 

2016 53.630 10,00% 5.000 28.630 

Kunstgrasbanen 
 

2021 102.267 10,00% 10.227 6.817 

Clubhuis en terrein 
 

1983 167.359 5,00% 8.368 167.358 

       
Inventaris en inrichting 

      
Toegangscontrole 

 
2020 3.359 33,33% 1.120 2.240 

Schilderwerk Clubhuis 

binnen 
 

2019 4.615 20,00% 923 2.769 

Kassa 
 

2022 2.232 20,00% 446 446 

Bladzuiger 
 

2022 2.904 20,00% 581 581 

AED  2022 1.400 20,00% 280 280 

 

 

 
BOEKJAAR (2022) 

Tennispark 
    

 
Boekwaarde Aanschaf Afschrijving Boekwaarde Afschrijving 

 
01-01-2022 

 
2022 31-12-2022 Cumulatief 

 
 

    
Cabins 25.000 0 5.000 20.000 33.630 

Kunstgrasbanen 95.450 0 10.227 85.224 17.044 

Clubhuis en terrein 1 0 0 1 167.358 

Subtotaal 120.451 0 15.227 105.225 
 

      

Inventaris en inrichting  
    

Toegangscontrole 1.119 0 1.119 0 3.359 

Schilderwerk Clubhuis binnen 1.846 0 923 923 3.692 

Kassa 0 2.232 223 2.009 223 

Bladzuiger 0 2.904 145 2.759 145 

AED 0 1.400 70 1.330 70 

Subtotaal  2.965 6.536 2.480 7.021 
 

  
    

Totaal 123.416 6.536 17.707 112.245 
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