
 
 

 
 
 
 

 
Jaarverslag penningmeester - 2019 

 
Voor jullie ligt het jaarverslag 2019 van de penningmeester van Atletiekvereniging Climax. Allereerst spreek ik 

mijn waardering uit voor het voortreffelijke werk dat ook in 2019 weer is geleverd door Maarten Leentvaar  

(2e penningmeester), Christien Verhoef (ledenadministratie), Henk Verhoef (contributies) en Mathias Meijer en 

Gerard Hendriksen (financieel beheer kantine) ten behoeve van de financiële portefeuille. Opvallende punten 

voor de financiële portefeuille in 2019 waren: 

➢ de gecombineerde actie van het evenement “dinner in the Sky” en de “Nederlandse Stichting voor het 

gehandicapte kind”. Met de opbrengst heeft Climax, in samenwerking met de Stichting, een “outdoor 

crossfitt-rig” aangekocht;  

➢ de afsluitende werkzaamheden aan de natte ruimtes in ons verenigingsgebouw en het niet doorberekenen 

van de jaarlijkse kostprijsverhoging in de contributie voor onze leden; 

➢ uitstel van de voorgenomen aanschaf van loopkleding voor leden, vanuit de voorziening “materiaal leden”, 

naar het jubileumjaar 2020. 

2019 sluiten we af met een positief resultaat van €4.659.  Voorgesteld wordt om dit resultaat toe te voegen 

aan onze algemene reserve, waarbij nog het volgende wordt opgemerkt:  

✓ tweejaarlijks wordt de trainerskleding vervangen, de volgende keer in 2020. Hiervoor is een voorziening 

opgenomen op de balans van € 4.000 die in 2019 is verhoogd naar € 8.000. De verhoging van deze 

voorziening is in de WV-rekening over 2019 verwerkt; 

✓ De voorziening “materiaal/inventaris” is in 2019 verlaagd met € 8.620 in verband met de aanschaf van 

atletiekmaterialen en verhoogd met € 9.044. Deze voorziening is bedoeld om vanaf 2020 investeringen te 

kunnen doen in atletiekmaterialen en in ons clubgebouw. De verhoging van deze voorziening is in de WV-

rekening over 2019 verwerkt; 

✓ Het positieve resultaat wordt mede veroorzaakt door, vanwege de btw-verrekening, de aanschaf van ons 

“outdoor crossfit-rig” via de Stichting. De kosten, € 14.173, zijn door Climax ter beschikking gesteld aan de 

Stichting en daarom in de rekening-courant opgenomen. Boekhoudkundig betekent dit een schuld van de 

Stichting aan de Vereniging. De WV-rekening is voor dit bedrag gecorrigeerd. In de begroting was voor 

2019 rekening gehouden met een resultaat van € 0. In werkelijkheid is het resultaat, nadat ook 

voorzieningen t.b.v. “kleding trainers” en “materiaal/inventaris” zijn verwerkt, € 4.659 hoger; 

✓ Per 31 december 2018 bedraagt onze algemene reserve € 82.999 (ecl. resultaat), is het saldo op onze 

spaarrekening € 60.000 en zijn € 26.204 aan geldmiddelen direct beschikbaar. 

✓ De financiële administratie/verslaglegging 2019 is voorgelegd aan de kascommissie die op de ALV van 27 

maart verslag zal doen van haar bevindingen.  

Voor de balans per 31 december 2019, de exploitatierekening 2019 en de begroting 2020 verwijs ik naar het 

“financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020” die per mail (penningmeester@climax-atletiek.nl) bij mij kan 

worden opgevraagd. Via de Website is dit jaarverslag en de contributieregeling 2020 beschikbaar. Op onze 

Ledenvergadering op 27 maart zal ik een en ander toelichten. 

Met vriendelijke groet, 

Wiebe Rengelink (penningmeester) 
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