Jaarrekening
Seizoen 2019-2020
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1. Aanbiedingsbrief Algemene Ledenvergadering IJVL
Aan:

Algemene ledenvergadering IJssport Vereniging Leiden
Gevestigd te Leiden

Hazerswoude-Rijndijk, 23 oktober 2021

Geachte leden,
Voor u ligt de jaarrekening van het seizoen 2019-2020. Aan de dagtekening van deze brief kunt u zien dat de
financiële verslagen van de IJssport Vereniging Leiden achterlopen op schema. De laatst vastgestelde
jaarrekening van de IJVL is van het seizoen 2017-2018. Daarna is er voor het seizoen 2018-2019 nog een
concept jaarrekening opgesteld, maar door de voor langere tijd vacante functie van penningmeester is het niet
gelukt om de jaarrekeningen ter vaststelling aan u voor te leggen.
Met deze brief willen wij daar verandering in brengen. Graag bieden wij u de jaarrekening seizoen 2019-2020
en separaat ook de jaarrekening van het seizoen 2020-2021 aan. Bij het opstellen van deze twee
jaarrekeningen zijn we uitgegaan van de situatie zoals opgenomen in de concept jaarrekening 2018-2019. Deze
concept jaarrekening 2018-2019 treft u in de bijlage van dit document aan en hebben wij na een check op alle
af en bijschrijving van dit seizoen als vast uitgangspunt aangenomen. Om deze reden leggen wij hem ook niet
meer aan u voor ter besluitvorming.
De exploitatierekening over het boekjaar 2019-2020 sluit met een negatief resultaat van € 2.110. Het bestuur
stelt de algemene ledenvergadering voor het saldo ten laste te brengen van de algemene reserve. Dit voorstel
is, vooruitlopend op een daartoe te nemen besluit in de algemene ledenvergadering verwerkt in de balans per
31 augustus 2020.
Het bestuur van de IJVL is blij om mede te kunnen delen dat er per september 2021 weer een kascommissie is.
Zij hebben de concept jaarrekening beoordeeld. Een verslag van hun bevindingen treft u aan in hoofdstuk 8 van
deze jaarrekening
Wij zijn graag bereid u een nadere toelichting te geven op de jaarrekening 2019-2020. Vervolgens zullen wij
deze jaarrekening ter vaststelling aan u aanbieden op de algemene leden vergadering van de IJVL op 30
november 2021.
Met vriendelijke groet,
Bestuur IJssport Vereniging Leiden

Vero Nater
Voorzitter

Renske Hoogeveen
Penningmeester
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2. IJssport Vereniging Leiden
Oprichting vereniging
De IJssport Vereniging Leiden is informeel opgericht op 5 maart 1986 en formeel bij notariële akte op 11 april
1986. De vereniging is statutair gevestigd in de gemeente Leiden.
Doelstelling van de vereniging
De IJVL heeft ten doel het bevorderen en het door haar leden beoefenen van de schaatssport en de
skeelersport.
Inschrijving Kamer van Koophandel
De IJVL is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40447262.
Samenstelling bestuur over het boekjaar 2019-2020
Voorzitter
Ingrid Heijnsbroek
Secretaris
Max Blondeau
Penningmeester
Vacant
Lid
Marc Onnen
Lid
Paul Aleman
Samenstelling bestuur ten tijde van vaststelling
Voorzitter
Vero Nater
Secretaris
Mascha Hoogeveen
Penningmeester
Renske Hoogeveen
Lid
Marc Onnen
Lid
Paul Aleman
Waarderingsgrondslagen
Voor zover niet anders is aangegeven zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden verantwoord in en toegerekend aan het jaar waarin de activiteiten zijn verricht.
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar, worden in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.
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3. Balans
Balans per 31 augustus 2020 (x € 1)
(na verwerking van het resultaat)
31-aug-20

31-aug-19

Activa

Vlottende activa
Voorraad kleding
Vorderingen en vooruitbetaalde kosten
Liquide middelen

0
0
25.090

401
500
29.760

25.090

30.661

- Algemene reserve

23.877

25.987

Totaal eigen vermogen

23.877

25.987

1.213

4.674

25.090

30.661

Totaal activa

Passiva
Vermogen
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden
Overige schulden en nog te betalen kosten
Totaal passiva
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4. Toelichting op de balans
Toelichting op de balans per 31 augustus 2020 (x € 1)
31-08-2020

31-08-2019

Voorraad kleding

0

401

Totaal voorraad

0

401

31-08-2020

31-08-2019

Vorderingen en vooruitbetaalde kosten
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten

0

500

Totaal vorderingen en vooruitbetaalde kosten

0

500

31-08-2020

31-08-2019

ING Betaalrekening NL92 INGB 0005 2468 40
ING Zakelijke Spaarrekening NL92 INGB 0005 2468 40

14.112
10.978

18.782
10.978

Totaal liquide middelen

25.090

29.760

ACTIVA

Vlottende Activa
Voorraden

Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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Vervolg toelichting op de balans per 31 augustus 2020 (x € 1)
31-08-2020

31-08-2019

25.987
-2.110

21.260
4.727

23.877

25.987

31-08-2020

31-08-2019

0
0
0
0
0
0
0
0
500
713

300
475
0
953
307
0
1.013
1.078
548
0

1.213

4.674

PASSIVA
Vermogen
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
Algemene reserve
Saldo per 1 september
Mutatie uit exploitatie boekjaar
Totaal eigen vermogen
De algemene reserve dient ter dekking van eventueel
toekomstige negatieve exploitatiesaldi.

VERVOLG TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 AUGUSTUS 2020 (x € 1)

Kortlopende schulden
Overige schulden en nog te betalen kosten
Vergoeding trainers
Droogtrainingen afgenomen bij Zoeterwoude
Gebruik skeelerbaan Leiderdorp
G-schaatsers skaters meerjarige subsidie

Vooruit ontvangen contributies volgend boekjaar
Bubbel betaalde kleding
Terug te betalen contributie
Vooruit ontvangen subsidie
Nog te betalen boekhouding
Overige kosten
Totaal kortlopende schulden
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5. Exploitatierekening 2019-2020
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6. Toelichting exploitatierekening 2019-2020

Toelichting op de exploitatierekening over het
boekjaar 2019-2020 (x €1)

Realisatie
2019-2020

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

Algemene verenigingsuitgaven
Diverse kantoorartikelen, telefoonkosten
Bankkosten
Rente
Lief en leed
Kosten website
Software pakketten (IBANC, Kaspersky)
Bestuur- en representatiekosten
Diverse bijeenkomsten commissies
Algemene ledenvergadering
PR acties en materiaal
Boekhouding
Huur opslagruimte (Eurobox)
Activiteit voor jeugd (Jeugdstartdag)
Clubevenementen (Zomerfeest)
Overige kosten
Kosten trainersclinics, lezingen
Totaal Algemene verenigingsuitgaven

32
158
0
217
0

60
265
0
0
432
1.164
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7. Inhoudelijk verslag seizoen 2019-2020
Baanuren
Ook dit seizoen wordt er op drie ijsbanen gereden door de IJVL. Te weten:
IJshal in Leiden waar we drie eigen IJVL-uren invulling geven en waar samengewerkt wordt op drie
districtsuren
- IJshal Haarlem. Ongeveer 50 volwassenen rijden hier iedere woensdagavond.
- Uithof. Op verschillende uren komt de IJVL op de Uithof in actie.
Wedstrijden
Ook dit jaar wordt er door IJVL leden de competitie aangegaan met zichzelf, elkaar en andere verenigingen. We
doen dit in de clustercompetitie, districtswedstrijd en de Nieuwjaars wedstrijd & de Andries Kwik bokaal.
Corona
Bij het afsluiten van het winterseizoen 2019-2020 wordt de wereld overvallen door het COVID-19 virus. Landen
gaan in lockdown. Gelukkig hebben wij nog net het winterseizoen met elkaar kunnen afsluiten en zijn er vrijwel
geen lessen en/of wedstrijden uitgevallen.
Verder inhoudelijk verslag
Gezien de achterstand in het opleveren van de jaarrekening 2019-2020 en het niet meer kunnen terughalen
van accurate gegevens is er in deze jaarrekening verder geen inhoudelijk verslag opgenomen.
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8. Verslag kascommissie
Samenstelling kascommissie
Per september 2021 heeft de IJVL weer een kascommissie. Met veel plezier stelt het bestuur de kascommissie
voor aan de Algemene Ledenvergadering.
De Heer Geoffrey van Heerde
Mevrouw Gon Schiereck
Verslag kascommissie jaarrekening seizoen 2019-2020
De kascommissie heeft de jaarrekening gecontroleerd en heeft moeten vaststellen dat vanwege het
penningmeesterloze tijdperk niet alle details meer te achterhalen waren, maar dat de bedragen in lijn zijn met
eerdere jaren en dus waarschijnlijk een correct beeld geven van activiteiten van de vereniging.
M.b.t. het verschil tussen inkoop kleding en verkoop kleding is het vermoeden dat een groot deel van de
verkoop is weggeschreven als contributie-inkomsten door de incassobatches die zijn uitgevoerd.
Omdat zowel het bestuur als de kascommissie het belangrijker vindt vooruit te kijken dan achterom, gaat de
kascommissie akkoord met de huidige verslaglegging.
De kascommissie 2021-2022,
Gon Schiereck
Geoffrey van Heerde
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9. Goedkeuring en vaststelling van de jaarrekening 2019-2020
Het bestuur van de IJssport Vereniging Leiden te Leiden verklaart hierbij de jaarrekening over het
verenigingsjaar 2019-2020 in de bestuursvergadering d.d. 28 oktober 2021 te hebben goedgekeurd.

Leiden,
Het bestuur:
Vero Nater
Voorzitter

Mascha Hoogeveen
Secretaris

Renske Hoogeveen
Penningmeester

Marc Onnen
Lid

Paul Aleman
Lid
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Bijlage 1 Concept jaarrekening 2018-2019

VERTROUWELIJK
Algemene Ledenvergadering van
De IJssport Vereniging Leiden
Te LEIDEN

FINANCIEEL VERSLAG 2018-2019

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

