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Antwoorden vragen ALV d.d. 29 mei 2019 
 
Om een beter inzicht te krijgen, is hieronder een totaaloverzicht van de cijfers 2018 in 
vergelijking met de cijfers van 2017. 

      
      

 VPG 2018 Realisatie 
2018 

% van 
baten 

Verschil 
2018 - 

2017 
Realisatie 

2017 
% van 
baten 

      

                 

OPBRENGSTEN                

Rijgelden en mennen € 114.490 75,8% € 2.861 € 111.629 71,9%       

Pensionpaarden € 10.655 7,1% € -3.852 € 14.507 9,3%       

Contributies € 8.323 5,5% € -736 € 9.059 5,8%       

Kantine € 17.522 11,6% € -2.490 € 20.012 12,9%       

                 

Totale opbrengsten  € 150.989 100,0% € -4.217 € 155.206 100,0%       

                 

KOSTEN                

Personeelskosten € 39.816 26,4% € 1.215 € 41.031 26,4%       

Huisvestingskosten manege € 64.925 43,0% € -8.486 € 56.439 36,4%       

Onderhoudskosten manege € 17.794 11,8% € -3.175 € 14.619 9,4%       

Kosten verzorging paarden € 45.145 29,9% € -5.971 € 39.175 25,2%       

Kantinekosten € 11.564 7,7% € -239 € 11.325 7,3%       

Kantoorkosten € 7.599 5,0% € -735 € 6.864 4,4%       

Activiteiten kosten € 302 0,2% € 324 € 626 0,4%       

Algemene kosten € 4.728 3,1% € -581 € 4.147 2,7%       

Afschrijvingskosten € 12.442 8,2% € -2.269 € 10.173 6,6%       

                  

Totale kosten € 204.316 135,3% € -19.918 € 184.398 118,8%       

                  

RESULTAAT UIT EXPLOITATIE MANEGE € -53.326 -35,3% € -24.135 € -29.191 -18,8%       

                 

BATEN BUITEN EXPLOITATIE                

Donaties en nalatenschappen € 19.317 12,8% € -3.874 € 23.190 14,9%       

Overige opbrengsten € 26.253 17,4% € 15.220 € 11.033 7,1%       

                  

Totale baten buiten exploitatie € 45.569 30,2% € 11.347 € 34.223 22,0%       

                  

RESULTAAT  € -7.757 -5,1% € -12.789 € 5.031 3,2%       
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Vraag:  

Bedrag van het gratis kopje koffie, scheelt € 3.000 - € 4.000 aan inkomsten? 
Antwoord:  

Opbrengsten kantine in 2017: € 20.012; in 2018 € 17.522. Het verschil is € 2.490, maar je 
weet natuurlijk niet of dit in zijn geheel aan het gratis kopje koffie toe te wijzen is. 
 
Vraag:  

Wat zijn de andere extra huisvestingskosten? 
Antwoord:  

  Realisatie 2018 

Verschil 
realisatie 2018 

- realisatie 
2017 Realisatie 2017 Opmerkingen 

4100 Huur manege € 39.712 € -544 € 39.168 
 

4102 Onderhoud en reparaties 
gebouwen 

€ 2.392 € -1.544 € 848 2018: hogedrukreini-
ger en koeling bar 

4104 Energiekosten (gas/elektra) € 15.819 € 696 € 16.516 
 

 
Energiekosten correctie 
voorgaande jaren 

€ 3.694 € -7.388 € -3.694 2017: dubbel; in 2018 
gecorrigeerd 

4107 Waterschapslasten € 1.252 € 264 € 1.516 
 

4108 Onroerend zaakbelasting € 0 € 529 € 529 
 

4109 Diverse gemeentelijke 
heffingen 

€ 2.055 € -434 € 1.621 
 

4199 Diverse huisvestingskosten € 0 € -66 € -66 
 

 
Huisvestingskosten manege € 64.925 € -8.486 € 56.439 

 

 
Vraag:  

Kun je de algemene kosten specificeren? 
Antwoord: 

  Realisatie 2018 

Verschil 
realisatie 2018 

- realisatie 
2017 Realisatie 2017 

4602 Accountantskosten € 672 € 371 € 1.043 

4610 Verzekeringen algemeen € 1.549 € -1.023 € 527 

4806 Bankkosten € 1.717 € 62 € 1.779 

4999 Diverse overige kosten € 789 € 8 € 798 

 Algemene kosten € 4.728 € -581 € 4.147 
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Vraag: 
Wat valt er onder activiteiten kosten? 
Antwoord: 

  Realisatie 2018 

Verschil 
realisatie 2018 - 

realisatie 2017 Realisatie 2017 

4503 KNHS wedstrijden € -362 € 362 € 0 

 Westerbork € 0 € 200 € -200 

4599 Overige activiteiten kosten € 664 € 161 € 826 

 Activiteiten kosten € 302 € 724 € 626 

N.B. Negatieve bedragen zijn baten. 
De overige activiteiten kosten in 2018 (€ 664) betreffen voornamelijk de kosten van een clinic. In 
2017 is geld uitgegeven voor kidsbikes, een clinic voor de vrijwilligers en het jaarfeest. 
 
Vraag: 
Duidelijke specificatie van de kosten ontbreekt. Waarom zijn de kosten zo toegenomen? De grote 
verschillen moeten van tevoren worden gespecificeerd. 
Antwoord: 
Zie vorige vragen voor de specificatie van de Huisvestingskosten en Algemene kosten. 
Hieronder de Onderhoudskosten en de Kosten verzorging paarden:   

Realisatie 
2018 

Verschil 
realisatie 2018 - 

realisatie 2017 

Realisatie 
2017 

Opmerkingen 

4200 Onderhoud tractor € 760 € 560 € 1.320  

4203 Verzekering inventaris € 3.938 € -110 € 3.827 
 

4209 Diverse onderhoudskosten € 2.645 € 1.959 € 4.605 
 

4220 Kosten mest/vuil afvoer € 4.351 € -411 € 3.940 
 

4222 Onderhoud 
machines/werktuigen 

€ 441 € -276 € 164 
 

4224 Onderhoud bakken € 3.993 € -3.993 € 0 2018: nieuwe vloer 
buitenbak 

4229 Onderhoud harnachement € 1.666 € -904 € 762 
 

 
Onderhoudskosten manege € 17.794 € -3.175 € 14.619 

 

  
  

 
  

 

4302 Wortelkosten € 901 € -289 € 612 
 

4303 Diverse voerkosten € 5.320 € -1.330 € 3.989 Factuur Subli d.d. 31-
12-2018 ad € 1.092 
geboekt in 2018 

4304 Kosten stro en hooi € 19.484 € -199 € 19.285 
 

4306 Hoefsmidkosten € 6.570 € -1.516 € 5.054 
 

4307 Veeartskosten € 11.441 € -5.413 € 6.028 In 2018 hoge dieren-
arts- en ziekenhuis-
kosten ad € 4.700 

4308 Verzekeringskosten paarden € 0 € 2.453 € 2.453 Verzekering 2018 ad 
€ 1.246 is geboekt in 
2017 

4399 Diverse kosten paarden € 1.430 € 324 € 1.754 
 

 
Kosten verzorging paarden € 45.145 € -5.971 € 39.175 
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Vraag: 
Specificaties achter de cijfers delen met de vergadering. 
Antwoord: 
Prima, zie andere vragen en antwoorden. 
 
Vraag: 
Waarom een vrijval van de voorziening harnachement van € 5.000? Dat is nu niet nodig voor nieuwe 
aanschaf. 
Antwoord: 
Hieronder een overzicht van het totale eigen vermogen: 

Verloop eigen vermogen Vereniging Paardrijden Gehandicapten 

    
 

 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016  

    
 

Verenigingsvermogen € 28.908 € 36.664 € 46.822  

Bestemmingsreserve € 0 € 0 € 5.000  

Voorbestemde gelden / bestemmingsfondsen € 10.150 € 28.869 € 34.782  

Voorziening groene energie € 15.000 € 15.000 € 0  

Voorziening onderhoud manege € 55.000 € 55.000 € 55.000  

Voorziening paardenbestand € 34.000 € 34.000 € 34.000  

Voorziening harnachement € 14.855 € 20.000 € 20.000  

Voorziening opleiding € 13.137 € 13.137 € 13.137  

        

Totaal eigen vermogen € 171.050 € 202.670 € 208.741  

 
De vrijval van de voorziening harnachement ad € 5.145 is gebruikt om het negatieve resultaat 2018 
te beperken. Het bedrag dat in 2018 aan harnachement is uitgegeven, bedraagt € 1.666. 
 
Vraag: 
De post “Levende have” op de balans is per 31-12-2018 hoger dan het jaar daarvoor: op 31-12-2017 
€ 19.679 en op 31-12-2018 € 30.561. Waarom is dat? 
Antwoord: 
In 2018 zijn relatief veel jonge paarden aangekocht: Blitz, Linde, Pip, Ice, Venice, Tam Tam, Fritsje, 
Connor. Hiervan is Venice in 2018 weer verkocht en zijn Tam Tam, Pip en Connor in 2019 verkocht. 
 
Vraag: 
De post “Voorraden materiaal” bedraagt per 31-12-2018 € 9.125. Dat is behoorlijk hoog. 
Antwoord: 
Deze voorraden bestaan uit: 

- Voorraad kantine ad € 1.000 
- Voorraad stro en biks ad € 8.125 

 
Vraag: 
De post “Crediteuren” bedraagt per 31-12-2018 € 9.183,36. Wat betreft dit, want het is best een 
hoog bedrag. 
Antwoord: 
Dit betreft twee facturen, namelijk: 

- Accountant Crops ad € 406,56, betaald op 06-01-2019 
- Kosten stro van GBWH ad € 8.776,80, betaald op 03-01-2019. 
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Vraag: 
De begroting 2019 is niet voldoende doorgerekend. De begroting die er nu ligt, is lastig omdat hierin 
niet de voorgenomen extra activiteiten zijn meegenomen. 
Reactie: 
De begroting 2019 is niet vastgesteld en zal dan ook niet gebruikt worden. Nu (september 2019) is 
het te laat om nog een begroting op te stellen en goed te laten keuren. In 2019 zal gewerkt worden 
met maandelijkse rapportages waarin iedere maand een nieuwe prognose van het hele jaar 
opgenomen wordt. Deze prognose wordt aan de hand van de gerealiseerde cijfers tot dan toe plus 
de informatie die door het bestuur wordt aangeleverd, opgesteld. 
 
 
 
 


