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Deloitte Accountancy & Advies B.V.
Schenkkade 50d
2595 AR Den Haag
Postbus 90721
2509 LS Den Haag
Nederland 

Tel. +31882882888
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Aan het bestuur van
Federatie Paardrijden Gehandicapten (F.P.G.)
Winkelsteegseweg 99
6534 AP  Nijmegen

Den Haag, 5 oktober 2020 

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2019 van Federatie Paardrijden Gehandicapten
(F.P.G.) te Nijmegen.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Federatie Paardrijden Gehandicapten (F.P.G.) te Arnhem is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van
baten en lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat
wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid
op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende
regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als
slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van
de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Federatie Paardrijden Gehandicapten (F.P.G.). Wij hebben
geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een
conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze
jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer
en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar
www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Deloitte Accountancy & Advies B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 57666954.
Deloitte Accountancy & Advies B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Ondertekening accountantsrapport

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij
steeds gaarne bereid.

Den Haag, 5 oktober 2020

Deloitte Accountancy & Advies B.V.

Was getekend: W.J. van Wouw AA
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Federatie Paardrijden Gehandicapten (F.P.G.)
Nijmegen

Bestuursverslag

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

De Federatie Paardrijden Gehandicapten, FPG, is een vereniging van rechtspersonen, opgericht in 1967, statutair
gevestigd te Arnhem.

Omschrijving van de doelstelling

Volgens artikel 2 van het oprichtingsstatuut:
1. De vereniging stelt zich tot doel het bevorderen van het paard- of ponyrijden door gehandicapten.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:  
a. Het bundelen van activiteiten van organisaties welke zich bezighouden met paardrijden door   

gehandicapten.
b. Aan de hand van door gezaghebbenden op medisch, fysiotherapeutisch, psychologisch/pedagogisch, 

organisatorisch, financieel en hippisch gebied op te stellen richtlijnen desgevraagd richting begeleiding of 
advies te geven aan organisaties welke zich bezig houden of willen gaan bezig houden met het zonder 
winstoogmerk geven van rijgelegenheid aan gehandicapten. 

c. Het aanstellen van adviseurs en het in het leven roepen van commissies en/of werkgroepen, teneinde 
eenheid te bevorderen bij de verwezenlijking van voormelde activiteiten en voorts waarborgen te 
scheppen om ieder lichamelijk en/of geestelijk nadeel door het paardrijden te voorkomen.

d. Alle andere middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuurssamenstelling

Op 14 april 2019 is Wouter Veenis afgetreden als bestuurslid.
Daarop zijn Anneke Berendijk en Alma Tervoort toegetreden tot het bestuur.

Het bestuur van de FPG bestond eind 2019 uit de volgende personen:

Mevrouw A. Berendijk Voorzitter
Mevrouw E. Boom Penningmeester
Mevrouw A. van den Heuvel Secretaris
Mevrouw A. Tervoort Ledencontacten
Mevrouw R.A. Bogaart Kwaliteitscommissie 

Het adres van de FPG is op 1-10-2019 gewijzigd in Winckelsteegseweg 99, 6534 AP Nijmegen.

Bestuur en secretariaat

Het bestuur heeft in 2019 grote stappen gemaakt met het uitvoeren van het in de ALV 2017 goedgekeurde
beleidsplan. Het bestuur vergaderde in 2019 vier maal over verschillende onderwerpen. 

Er zijn in 2019 twee ledenvergaderingen gehouden.

Nieuwe Leden 2019

Ruitersportcentrum Ermelo.
Manege de Hoekse gang.
Stichting No Limits.
Manege de Wildhoef.
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Federatie Paardrijden Gehandicapten (F.P.G.)
Nijmegen

SIZ Venhuizen.

Kwaliteitscommissie

De kwaliteitscommissie bestond in 2019 uit de volgende leden;
Anneke Berendijk Voorzitter
Rachel Bogaart Afgevaardigde bestuur
Hanneke Schuth Lid
Bineke de Vries Lid
Jenneke Nijhof Lid

Vanuit de kwaliteitscommissie is intensief gewerkt aan het ontwikkelen van scholingsmodules voor gediplomeerde
instructeurs zonder IPG diploma. 
Deze modules zijn in tweede helft van 2018 gestart. Alle modules zijn in 2019 uitgevoerd. Inmiddels hebben 75
instructeurs een module gevolgd. 

Activiteiten

Op 4 oktober 2019 is bij de Prinses Maxima manege in Den Dolder een informatiemiddag aangepast paardrijden
georganiseerd in samenwerking met de FNRS voor bestuurders, ondernemers en instructeurs. Deze middag is door
35 mensen bijgewoond. 
Voor de instructeurs was er ’s avonds een bijscholing motiverende gespreksvoering, ook deze was met 32
deelnemers goed bezocht.
In juni is tijdens Outdoor Gelderland een bijeenkomst voor bestuurders van FPG aangesloten leden georganiseerd.
Deze bijeenkomst had een informatief en informeel karakter en werd door de aanwezigen als positief beoordeeld.

Samenwerking

Parapaard en Fonds gehandicaptensport zijn voor de FPG leden belangrijke subsidiënten, Zij bieden de leden
praktische en financiële ondersteuning. 
In 2019 is de samenwerking met Parapaard verstevigd, richting andere hippische partners trekken de FPG en
Parapaard regelmatig samen op. 

Met de KNHS is gewerkt aan het tot stand komen van de vernieuwde IPG opleiding, deze is vanaf maart 2019
uitgevoerd.

Ledencommissie

In 2019 zijn minder leden bezocht dan eerdere jaren. Er zijn wel meerder centrale dagen georganiseerd die de
leden in staat stellen om contact met elkaar aan te gaan. De inspanning van de ledencommissie wordt zowel door
de leden als door het FPG bestuur zeer op prijs gesteld. 
  
Internationaal
FPG is aangesloten bij HETI ( Horses in Education and Therapy International).

In 2019 heeft de FPG veel tijd gestoken in de uitvoering van modules en het uitvoeren van de IPG opleiding.

Financiën

In het beleidsplan dat begin 2018 is opgesteld door het nieuwe bestuur is een van de speerpunten het realiseren
van een sluitende begroting en daarmee het stabiliseren van het eigen vermogen.
FPG heeft een risicomijdende houding op het gebied van financiën.
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Federatie Paardrijden Gehandicapten (F.P.G.)
Nijmegen

Financien 2019
Baten:

De totale baten wijken in de werkelijkheid voor circa € 14.931 positief af van hetgeen is begroot. Voornaamste
oorzaken hiervan zijn het legaat en de erfenis die ontvangen zijn. 

Lasten:

De totale lasten bedroegen € 39.863 ten opzichte van € 42.400 begroot. Hiermee waren de lasten € 2.537 lager
dan begroot. De voornaamste reden is dat wij in 2019 gestart zijn met het inhuren van Officehand die de interne
organisatie en de externe communicatie tot haar verantwoordelijkheden heeft gekregen. 
De inzet van Mw. B. de Vries is minder dan begroot. 
-
Het financiele beleid tijdens corona is onveranderd gebleven. Er is een facebook actie opgezet waarbij er door de
Federatie en de lidstichtingen aandacht kon worden gegeven aan de teruglopende inkomsten door de sluiting van
de maneges en de doorlopende kosten die onverminderd doorgingen.
Vanuit de opbrengsten van deze actie bij de FPG heeft het bestuur besloten deze toe te laten komen aan de
lidstichtingen middels het laten vervallen van de contributieverplichting over 2020.

Toerekening grondslag en methodiek

Direct toerekenbare kosten worden direct per lastensoort toegerekend. Vervolgens vindt er verdeling plaats van de
personeelskosten en overige kosten. Deze verdeling gebeurt op ervaringscijfers. Dit omdat de salarislasten de
grootste kosten component is en deze een goede weerslag geeft van de feitelijke kosten verhouding. De
verhouding van de toerekening is als volgt: Opleiding 18,75 %; Verenigingsondersteuning 25%; Breedtesport
6,25%; Kwaliteitsbevordering 31,25%; Fondswerving 6,25%; Beheer en administratie 12,50%.

Uitvoeringskosten 2019
€

Kosten ZZP'er 25.632
Reiskosten ZZP'er 264
Reis-en congreskosten 1.003
Secretariaatskosten 784
Vergaderkosten 1.352
Abonnementen en vakliteratuur 539
Overige algemene kosten 148
Premie collectieve ongevallen verzekering 1.050
Premie aansprakelijkheidsverzekering 684

31.456

Verdeeld in: 
Opleiding 5.898
Ondersteuning 7.864
Breedtesport 1.966
Kwaliteit 9.830
Fondswerving 1.966
Administratie 3.932

31.456

Toelichting op de begroting 2020 (korting contributies 2020 in verband met Corona hierin niet verwerkt)
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Federatie Paardrijden Gehandicapten (F.P.G.)
Nijmegen

Begroting 2020

Baten

Contributies 15.000
Giften 12.000
Gelabelde giften projecten 10.000
Opbrengsten studiedagen/ modules 7.500

44.500
Lasten

Onderhoud en onderzoek ontwikkelingen
vakgebied

8.000

Kosten modules/ studiedagen 3.000
Kosten project e-learning en kennissite 10.000
Opleidingskosten 2.000
Reis-en congreskosten 2.000
Secretariaat en ondersteuning 7.000
Kosten extern accountant 3.500
Vergaderkosten 1.500
Contributies 1.000
Kosten publicaties en PR 1.000
Kosten website 600
Klein Hoefblad 750
Premie collectieve ongevallen verz. 2.500
Premie aansprakelijkheidsverz 500
Premie bestuursaansprakelijkheid 200
Bankkosten en overige kosten 500

44.050

450

Dankwoord

Langs deze weg wil het bestuur iedereen die betrokken is bij het uitvoeren van de doelstellingen van de FPG van
harte bedanken voor zijn of haar inzet. Zonder alle vrijwillige uren die geïnvesteerd worden in het paardrijden voor
gehandicapten zou de FPG geen bestaansrecht hebben.

Nijmegen, 

A.E Berendijk - van der Spiegel
Voorzitter

A.J.E. Tervoort - Wafelaar
Voorzitter ledencommissie

A. van den Heuvel-Hoenderdos
Secretaris

E. Boom - Kasbergen
Penningmeester

R.A.  Bogaart-Kessler
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Federatie Paardrijden Gehandicapten (F.P.G.)
Nijmegen

Balans per 31 december 2019 
(na batig saldoverdeling)

31-12-2019 31-12-2018

€ € € €

Activa

Vlottende activa

Voorraden

Gereed product en handelsgoederen 1 100 100

Vorderingen

Vorderingen op handelsdebiteuren 2 5.660 4.589

Overige vorderingen en overlopende activa 3 22.217 7.717

27.877 12.306

Liquide middelen 4 69.624 64.547

97.601 76.953
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Federatie Paardrijden Gehandicapten (F.P.G.)
Nijmegen

31-12-2019 31-12-2018

€ € € €

Passiva

Eigen vermogen 5 

Continuïteitsreserve 6 85.590 68.722

Bestemmingsfondsen 7 2.796 2.796

88.386 71.518

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskre-
dieten

8 
1.826 -

Overige schulden 9 7.389 5.435

9.215 5.435

97.601 76.953
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Federatie Paardrijden Gehandicapten (F.P.G.)
Nijmegen

Staat van baten en lasten over 2019 

2019

Begroting

2019 2018

€
€

€

Baten 10 

Giften en baten uit fondsenwerving 11 48.680 24.000 38.259

College-, cursus-, les- en examengelden 12 8.180 18.000 5.250

Overige baten 13 (129) (200) (192)

56.731 41.800 43.317

Lasten

Opleiding 14 7.398 16.023 9.017

Vereniging ondersteuning 15 12.851 9.856 13.404

Breedtesport 16 1.966 1.608 2.506

Kwaliteitsbevordering 17 9.830 8.039 12.529

Eigen fondsenwerving 18 3.201 3.658 3.962

Kosten beheer en administratie 19 4.617 3.216 5.011

Totaal van som der kosten 39.863 42.400 46.429

Totaal van netto resultaat 16.868 (600) (3.112)

Resultaatbestemming

Bestemmingsfonds St. Joris - (2.500)
Bestemmingsfonds ruiterfonds - 2.000
Continuïteitsreserve 16.868 (2.612)

16.868 (3.112)
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Federatie Paardrijden Gehandicapten (F.P.G.)
Nijmegen

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Federatie Paardrijden Gehandicapten (F.P.G.) is feitelijk gevestigd op Winkelsteegseweg 99, 6534 AP te Nijmegen
Nederland, is statutair gevestigd in Arnhem en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 40409718.

Algemene toelichting 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

De activiteiten van Federatie Paardrijden Gehandicapten (F.P.G.) bestaan in hoofdzaak uit het stimuleren van
paardrijden voor gehandicapten. 

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn voor de jaarslaggeving C1 Kleine organisaties
zonder winststreven en C2 Kleine fondswervende organisaties. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten, tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en verplichtingen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden. 

Grondslagen 

Voorraden 

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings.

De verkrijgingsprijs bestaat uit alle kosten die samenhangen met de verkrijging alsmede de gemaakte kosten om
de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen.

Vorderingen 

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 

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.  Liquide
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Federatie Paardrijden Gehandicapten (F.P.G.)
Nijmegen

Kortlopende schulden 

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.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden. 

Giften en baten uit fondsenwerving 

Ontvangen donaties, giften en schenkingen worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn ontvangen en/of
omvang kan worden vastgesteld. Overige baten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben. 

Lasten 

De lasten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben. De kosten worden toegerekend aan de
doelstellingen opleiding, verenigingsondersteuningen, breedtesport en kwaliteitsbevordering of aan kosten eigen
fondsenwerving. De overige kosten worden aan beheer en administratie toegerekend. 

Toerekening grondslag en methodiek
Direct toerekenbare kosten worden direct per lastensoort toegerekend. Vervolgens vindt er verdeling plaats van de
personeelskosten en overige kosten. Deze verdeling gebeurt op ervaringscijfers. Dit omdat de salarislasten de
grootste kosten component is en deze een goede weerslag geeft van de feitelijke kosten verhouding. De
verhouding van de toerekening is als volgt: Opleiding 18,75 %; Verenigingsondersteuning 25%; Breedtesport
6,25%; Kwaliteitsbevordering 31,25%; Fondswerving 6,25%; Beheer en administratie 12,50%.
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Federatie Paardrijden Gehandicapten (F.P.G.)
Nijmegen

Toelichting op de balans

Activa 

Voorraden

31-12-2019 31-12-2018

€ €

1  Gereed product en handelsgoederen

Gereed product 100 100

Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018

€ €

2  Vorderingen op handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren 5.660 4.589

31-12-2019 31-12-2018

€ €

3  Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen 22.217 7.717

31-12-2019 31-12-2018

€ €

4  Liquide middelen

Rabobank, rekening-courant/spaarrekening 69.624 64.547
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Federatie Paardrijden Gehandicapten (F.P.G.)
Nijmegen

Passiva 

2019 2018

€ €

6  Continuïteitsreserve 

Stand per 1 januari 68.722 71.334
Resultaatverdeling 16.868 (2.612)

Stand per 31 december 85.590 68.722

Het bestuur heeft het realiseren van een sluitende begroting en daarmee het stabiliseren van het eigen vermogen,
lees continuïteitsreserve, als speerpunt bepaald. 

7  Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds St. Joris 796 796
Bestemmingsfonds ruiterfonds 2.000 2.000

2.796 2.796

2019 2018

€ €

Bestemmingsfonds St. Joris
Stand per 1 januari 796 3.296
Resultaatverdeling - (2.500)

Stand per 31 december 796 796

Het bestemmingsfonds betreft een fonds onder de naam Sint Joris Fonds. In januari 2005 heeft de Federatie
Paardrijden Gehandicapten (F.P.G.) een bedrag van € 50.000 van de Sint Jorisstichting ontvangen. Deze bijdrage
wordt aangewend voor de bestrijding van kosten in het kader van het project "Veilig Paardrijden in F.P.G.-
Maneges" die leden moeten maken voor de uitvoering van de Risico-Interventarisatie en - Evaluatie.

2019 2018

€ €

Bestemmingsfonds ruiterfonds
Stand per 1 januari 2.000 -
Resultaatverdeling - 2.000

Stand per 31 december 2.000 2.000

Het bestemmingsfonds betreft een fonds onder de naam ruiterfonds. In 2018 heeft de Federatie Paardrijden
Gehandicapten (F.P.G.) een bedrag van € 2.000 ontvangen. Deze bijdrage zal worden aangewend voor het
ruiterfonds.
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Federatie Paardrijden Gehandicapten (F.P.G.)
Nijmegen

31-12-2019 31-12-2018

€ €

8  Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 1.826 -

31-12-2019 31-12-2018

€ €

9  Overige schulden

Overige schulden 7.389 5.435

Gebeurtenissen na Balansdatum

De omvang van de gevolgen van het Corona-virus is in maart 2020 pas echt concreet geworden. Naar de stand
van de kennis hierover per datum van opmaken van deze jaarrekening is het bestuur van de vereniging van
mening dat de gevolgen voor de vereniging beperkt zullen zijn. Het bestuur heeft in haar analyse daarvan zowel de
activiteiten als ook de activa en passiva van de vereniging betrokken.
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Federatie Paardrijden Gehandicapten (F.P.G.)
Nijmegen

Toelichting op de staat van baten en lasten

2019

Begroting

2019 2018

€ € €

10  Baten

Giften en baten uit fondsenwerving 48.680 24.000 38.259
College-, cursus-, les- en examengelden 8.180 18.000 5.250
Overige baten (129) (200) (192)

56.731 41.800 43.317

11  Giften en baten uit fondsenwerving

Contributies 12.500 14.000 12.600
Giften van particulieren 30.205 10.000 4.279
Giften van bedrijven 5.975 - 21.380

48.680 24.000 38.259

12  College-, cursus-, les- en examengelden

Studiemiddagen 8.180 18.000 5.250

13  Overige baten

Overige baten (129) (200) (192)

2019

Begroting

2019 2018

€ € €

14  Opleiding 

Direct toegerekende lasten 1.500 11.200 1.500
Uitvoeringskosten 5.898 4.823 7.517

7.398 16.023 9.017
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2019

Begroting

2019 2018

€ € €

15  Vereniging ondersteuning

Direct toegerekende lasten 4.987 9.856 3.381
Uitvoeringskosten 7.864 - 10.023

12.851 9.856 13.404

2019

Begroting

2019 2018

€ € €

16  Breedtesport

Uitvoeringskosten 1.966 1.608 2.506

2019

Begroting

2019 2018

€ € €

17  Kwaliteitsbevordering

Uitvoeringskosten 9.830 8.039 12.529

2019

Begroting

2019 2018

€ € €

18  Eigen fondsenwerving

Direct toegerekende lasten 1.235 2.050 1.456
Uitvoeringskosten 1.966 1.608 2.506

3.201 3.658 3.962

2019

Begroting

2019 2018

€ € €

19  Kosten beheer en administratie

Betalingsverschillen 610 - -
Uitvoeringskosten 4.007 3.216 5.011

4.617 3.216 5.011
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Nijmegen

Bezoldiging directie

Er is geen directie en derhalve geen bezoldiging voor directie

Bezoldiging bestuursleden

Behoudens vergoeding van kosten (middels declaraties) zijn aan de bestuursleden als zodanig geen vergoedingen
toegekend.

Arnhem, 

Federatie Paardrijden Gehandicapten (F.P.G.)

A.E Berendijk - van der Spiegel
Voorzitter

A. van den Heuvel-Hoenderdos
Secretaris

R.A.  Bogaart-Kessler 

A.J.E. Tervoort - Wafelaar
Voorzitter ledencommissie

E. Boom-Kasbergen
Penningmeester
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Bijlagen
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1. Verkort overzicht 
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1. Verkort overzicht 

Balans per 31 december 2019

Activa

31-12-2019 31-12-2018

€ € € €

Vlottende activa

Voorraden 100                 100                 

Debiteuren 5.660              4.589              

Overige vorderingen 22.217            7.717              

Liquide middelen 69.624            64.547            

97.601            76.953            

97.601            76.953            

Passiva

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Reserves en fondsen

Reserves 85.590            68.722            

Bestemmingsfonds St. Joris 796                 796                 

Bestemmingsfonds ruiterfonds 2.000              2.000              

Schulden

Kortlopende termijn 9.215              5.435              

97.601            76.953            



Staat van baten en lasten over 2019 2019 2019 2018

Werkelijk Begroting Werkelijk

Baten € € €

Contributies 12.500            14.000            12.600            

Giften 36.180            10.000            25.659            

Opbrengsten studiedagen 8.180              18.000            5.250              

Rentebaten (129)                (200)                (192)                

56.731            41.800            43.317            

Lasten

Salariskosten -                  -                  -                  

Reiskosten woon-werk ambtelijk secr. -                  -                  -                  

Reis-en congreskosten 1.003              750                 700                 

Secretariaatskosten * 26.680            19.250            34.234            

Kosten externe accountant 3.630              3.025              3.025              

Administratiekosten 1.357              400                 356                 

Vergaderkosten 1.352              800                 730                 

Opleidingskosten 1.500              11.200            1.500              

Contributies  614                 500                 444                 

Kosten publicaties en PR -                  1.000              463                 

Kosten website 621                 550                 549                 

Kantoorkosten 75                   -                  -                  

Abonnementen en vakliteratuur 539                 1.250              1.022              

Overige algemene kosten 758                 500                 370                 

Kosten verzekering Hienfeld 1.050              185                 2.370              

Verzekeringspremie Nat. NL -                  2.500              182                 

Premie Bestuursaansprakelijkheid 684                 490                 484                 

Bankkosten -                  -                  -                  

39.863            42.400            46.429            

Totaal van netto resultaat 16.868            (600)                (3.112)             

Resultaatbestemming

Bestemmingsfonds St. Joris -                  (2.500)             

Bestemmingsfonds ruiterfonds 2.000              

Continuïteitsreserve 16.868            (2.612)             

16.868            -                  (3.112)             

*: in de kosten van het secretariaat zijn ook de kosten opgenomen van de inhuur zzp-er. 

Deze inhuur kosten bedragen circa € 22.000 ( 2018 € 34.000)
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