
Vaststelling van de beschikbare financiële middelen t.b.v. de accommodatie 

1. Inleiding  
In par. 7 van de Beleidsvisie worden de activiteiten van de voorbereidingsfase (fase 1)  genoemd. 
Punt 8 vermeldt als onderwerp ‘de vaststelling van de beschikbare financiële middelen’. In deze 
notitie wordt hierop aan de hand van de Balans per 1 september 2018 het antwoord met nadere 
toelichting gegeven. Volledigheidshalve vermelden we naast de naam van de betreffende 
rekeningen ook de rekeningnummers. Alle bedragen zijn afgerond op euro’s. 

2. Overzicht per balanspost 
0120 Boulodrome  
Ons Boulodrome  (lees: onze binnenaccommodatie) is tot stand gekomen door de vrijwillige inzet 
van veel  van onze huidige leden en oud-leden. De financiering kwam tot stand door o.a. leningen 
van leden en een hypotheek. Deze zijn alle inmiddels volledig afgelost. Tevens ontvingen we geld 
door schenkingen en speciale acties. Het boulodrome staat nu op de balans voor een boekwaarde 
van € 20.000,-- Maar dat bedrag speelt geen rol in het bepalen van de financiële middelen. Er 
worden geen reserves opgebouwd om het boulodrome in de toekomst te vervangen. 

0140 t/m 0145 Inventaris algemeen, keukeninventaris en technische installaties 
Een groot gedeelte hiervan is verkregen door schenking, gefinancierd door speciale acties of direct 
ten laste gebracht van het resultaat in het jaar van aanschaf.  Op dit deel wordt niet jaarlijks 
afgeschreven en er worden hiervoor geen vervangingsreserves opgebouwd.  

Vanaf 2011 zijn er meerdere grotere uitgaven gedaan voor de verwarming, de verlichting een 
nieuwe flessenkoelkast en terrasstoelen. Deze uitgaven zijn geactiveerd en staan voor de 
aanschafwaarde op de balans voor een bedrag van € 38.983,--.  Hierop wordt jaarlijks tot 2021 
ongeveer € 4.100,-- afgeschreven ten laste van de Verlies en Winstrekening. Het totale 
afschrijvingsbedrag is per 31-12-2018 € 29.596,--. De resterende boekwaarde (het verschil tussen 
aanschafwaarde en afschrijving) zal per 31-12-2018 € 9.387,-- bedragen.  
Het is echter de vraag of deze bedragen kunnen worden aangewend voor de financiering van de 
beoogde aanpak van de accommodatie. Hieronder lichten we dat toe. 

1901 Voorziening onderhoud 
Deze reserve staat per 31-12-2017 op de balans voor € 26.899,--. Vermeerderd met de afschrijving 
van € 4.166,--  over 2018 zal deze per 31-12-2018  gegroeid zijn tot € 31.065,--. 

Om de vraag te kunnen beantwoorden welk bedrag van deze reserve beschikbaar is voor de aanpak 
van de accommodatie zal nader onderzoek nodig zijn naar te verwachten kosten, zowel op korte als 
langere termijn. Te denken is aan kosten die verband houden met bijvoorbeeld de technische 
installaties, de Invloed van beslissingen rondom de mogelijke vervanging door LED verlichting 
binnen en buiten, toekomstige veranderingen met betrekking tot onze (gas)verwarming of groot 
onderhoud aan het dak van ons Bouledrome.  

1903 Voorziening verbouwing 
Deze reserve staat op de Balans voor een bedrag van € 76.249,-- en is volledig beschikbaar voor de 
beoogde aanpak accommodatie.  

1000 Kas en bankrekeningen 
De op de balans vermelde bedragen zijn liquide (dus aanwezige) financiële middelen. Onder 
bijtelling en aftrek van zogenaamde overloopposten kunnen wij stellen dat deze per 1 september 
2018 ongeveer € 130.000,-- bedragen.  Ook hierbij is de vraag in hoeverre dit geld echt beschikbaar 
is voor de beoogde aanpak van de accommodatie. 



Jaarlijks wordt conform de afspraken een bedrag van € 15.000,-- door de ALV geaccordeerd voor 
financiering van mogelijke calamiteiten.  Nader kan worden bezien of met een lager bedrag, bv. 
€10.000,-- kan worden volstaan. 

Het is gewenst een reservebedrag van € 12.000,-- aan te houden voor het kunnen voldoen aan de 
lopende verplichtingen. Dit bedrag bestaat uit de winst 2017 van € 8.000,-- en de afschrijving over 
2018 van € 4.000,--. 

In totaal willen we voor calamiteiten en lopende verplichtingen een kapitaalbuffer aanhouden van 
 € 27.000,--. 

3. Conclusies 

Beschikbaar liquide middelen  € 130.000,-- 

Aan te houden kapitaalbuffer  €    27.000,-- -/-  

Beschikbaar saldo *)    € 103.000,-- 

*) Een bedrag van € 76.249,-- (balanspost 1903 Voorziening verbouwing) is volledig beschikbaar 
voor de verbouwing. De balanspost 1901 Voorziening onderhoud zal nader onderzocht moeten 
worden, alsmede de hoogte van de calamiteitenreserve.  

4. Tenslotte 
Uit onze toelichting blijkt dat we op dit moment nog geen conclusies kunnen trekken of er, en zo ja 
hoeveel, geld beschikbaar is boven de gereserveerde voorziening voor de verbouwing. 
We zullen ook moeten kijken naar de financiële gevolgen van de aanpak van de accommodatie op 
de meerjaren begrotingen. Onze resultaten staan de laatste jaren flink onder druk door bv. de sterk 
teruglopende baromzet en de stijgende algemene kosten. Anderzijds is het gelukkig nog steeds 
gelukt jaarlijks een positief resultaat te realiseren dankzij een goed financieel beleid en de jaarlijks 
variërende en dus onzekere inkomsten uit verhuur. Het resultaat over de laatste 3 jaar was: in 2015 
€ 1.967,--, in 2016 € 5.236,-- en in 2017 € 8.040,--.  
We zullen alles in het werk moeten stellen deze trend voort te zetten. 

Leusden, 28 september 2018 
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