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1. Financieel jaarverslag 2018  
  

1. Voorwoord 

  Ingevolge art.22.2 van de statuten van de vereniging brengt het bestuur jaarlijks aan de algemene 

ledenvergadering haar financieel jaarverslag uit.   

  

In dit financieel verslag zijn ook de begrotingen voor de jaren 2019 en 2020 opgenomen.  De 

financiële verantwoording is door de door de algemene vergadering benoemde kascommissie 

gecontroleerd. Het rapport van de kascommissie is opgenomen in dit verslag.   

  

De vereniging dient behalve aan de eigen leden ook aan de gemeenten Wageningen, Renkum en 

Ede, alsmede aan andere subsidieverstrekkers verantwoording af te leggen voor de besteding van 

de aan haar verstrekte subsidiegelden.   

Dit jaarverslag met het daarin opgenomen verslag van de kascommissie en de begrotingen voor de 

jaren 2019 en 2020 dient daarom ook als verantwoording naar deze gemeenten en andere 

subsidieverstrekkers.   

  

Financieel maken de subsidieverstrekkers door het verstrekken van hun bijdragen de activiteiten van 
WAAG mede mogelijk. Daarnaast genereert WAAG zelf ook inkomsten via donateurs, adverteerders 
en diverse maatschappelijke instellingen.   
Uit deze bijdragen en subsidies wordt ruim 50% van de kosten van de vereniging gedekt. De overige 

kosten – ruim 40% - worden uit de contributie gefinancierd, waardoor de contributie aantrekkelijk 

kan blijven en de deelnamedrempel relatief laag.    

  

Vanwege lichamelijke of verstandelijke beperkingen heeft niet iedereen de mogelijkheid om in een 

reguliere sportvereniging te sporten. Dankzij onze vereniging hebben in 2018 gemiddeld 130 ( 

2017:123) personen met een beperking kunnen zwemmen, zaalsporten, tennissen en roeien.    

  

Onze leden zijn voornamelijk afkomstig ( zie 4, Ledenaantal) uit de gemeenten Wageningen, 

Renkum, Ede. Deze gemeenten steunen WAAG daarom ook met een jaarlijkse subsidie.  

  

De activiteiten zijn alleen mogelijk door de inzet van een grote groep vrijwilligers. Ruim 60 

vrijwilligers, eveneens leden van WAAG, zetten zich wekelijks met groot plezier in om de andere 

leden/ deelnemers een fijn dagdeel (avond of ochtend) te bezorgen  

  

Resultaat 2018 en begrotingen  

De exploitatierekening laat evenals in 2017 een positief resultaat zien van € 1.939  

( 2017: € 2.002), terwijl een positief resultaat van € 1.305 was begroot. Het beter dan begrote 

resultaat werd met name veroorzaakt door meevallers in de belangrijkste baten. Hoewel ook de 

kosten  de begroting enigszins overschreden was per saldo toch sprake van een positief verschil met 

de begroting.  

   

Voor 2019 en 2020 laat de begroting een klein negatief respectievelijk positief resultaat zien. Dit 

wordt vooral veroorzaakt door een stijging van de kosten voor de sportaccommodaties en 

afschrijvingen. Voor de jaren daarna bestaat meer onzekerheid. Subsidies zullen naar verwachting 

niet toenemen en de tarieven van de sportaccommodaties waar we gebruik van maken zullen in 

ieder geval stijgen met de inflatie, terwijl met name de zwembadkosten ook gevoelig zullen zijn 
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voor milieutoeslagen op het energieverbruik. In de begroting is nog uitgegaan van de huidige 

relatief lage inflatie, zodat de kosten voor het gebruik van de zwembaden en gemeentelijke 

voorzieningen ook slechts beperkt geïndexeerd zullen worden. De begroting voor 2020 is vooral 

gebaseerd op een extrapolatie van de exploitatie 2018 en reeds bekende gegevens voor 2019, zoals 

de gemeentesubsidies en kosten van sportaccommodaties.  

   

 

2. Algemene Toelichtingen  

  

1.  Naam vereniging: Voluit  Vereniging Sport en Recreatie voor Gehandicapten in    

           Wageningen en Omgeving "WAAG"  

  Naam vereniging: Verkort   Sportvereniging "WAAG"  

  Adres van de vereniging   Postbus 72, 6700 AB Wageningen  

  Bankrelatie                                 ING bank : rekeningnummer: NL 56 INGB 0004 3080 43 

                                          t.n.v. Sportvereniging "WAAG"  

  Oprichtingsdatum    15 juni 1981  

  Rechtsvorm       Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid     

  Statutaire doelstelling                De vereniging stelt zich ten doel de actieve deelname van de  

                                                     gehandicapte aan sportieve, recreatieve en culturele        

                                                     activiteiten te bevorderen ten einde hen naast een zinvolle   

                                                     vrijetijdsbesteding de kans te geven zich zoveel mogelijk te                                                          

handhaven en zich te ontplooien in het dagelijkse leven.   

  Werkzaamheden     Alle werkzaamheden binnen de vereniging worden   

  uitgevoerd door vrijwillig(st)ers.   

  Registratie                             De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  

                                                                   te Arnhem onder nr. 40121929 

  ANBI-status       WAAG is erkend als ANBI. Fiscaal nr. 0816 438 468  

  

3. Samenstelling dagelijks bestuur   

   Dhr. A.W. van den Ende   voorzitter/secretaris  
  Vacature        secretaris  
              Dhr. R van der Wijngaart          ledenadministratie  
   Dhr.W.van Diermen                    penningmeester  

  

              Overige Bestuursleden    

   Mw. E. Baardman     Coördinatie van de groepen/cursus & opleiding  
  Mw. L. Laport      Coördinator zwemmen Renkum  

    

4. Sportaccommodaties in 2018  

  Wageningen       Sportfondsenbad       De Bongerd   
              Wageningen                             Marijkeweg 1 ( De Dijk)       

              Wageningen                                 De Aanloop ( Noord-West) 

              Renkum                  Zwembad Optisport Doelum    Hogenkampseweg       
              Bennekom        Keltenwoud Langschoterweg  

 Wageningen                             Vada, roeien  
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3. Activiteiten  

 
De activiteiten bestaan uit:  

Zwemmen, Sportinstuif, (Schuif)tafeltennis, Balsporten, Sportmix,  G- tennis en roeien bij VADA. De 

activiteiten zijn bestemd voor verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten.  

Reden voor deze activiteiten: het, vaak op medisch advies,  kunnen meedoen aan sportactiviteiten 

en het verbeteren van de motoriek.  

Naast deze sportieve activiteiten is er een jaarfeest, een optreden van de muziekvereniging “De 

Harmonie” en een voorjaarsactiviteit met medewerking van Rotary Wageningen Bergpoort.  

  

Het activiteitenjaar loopt van augustus tot juli.  

  

4. Ledenaantal  
  

Het volgende ove ht geeft het ledenbestand in de afgelopen jaren weer naar gemeente en 

leeftijdsgroepen.rzic 

 

LEDEN                                                                              VRIJWILLIGERS 
Gemeente 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2018 

Wageningen 38 44 48 34 33 

Ede 33 39 36 15 11 

Renkum 28 26 26 11 9 

Overig 20 21 21 3 8 

Totaal 119 130 131 63 61 

Waarvan tot 25 jr 28 31 32 3 3 

Waarvan 25 jr tot 35 jr 19 26 26 7 9 

Waarvan 35 jr en ouder 72 73 73 53 49 

 

Opvalt dat met name meer leden uit Wageningen worden aangetrokken.  

 

Voor verdere informatie over de ledenontwikkeling wordt verwezen naar het inhoudelijk verslag.   
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5. Verklaring kascommissie – volgt na de controle 
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6. JAARREKENING 2018  
   

 

6.1. Balans per 31 december 2018  
   

 

   31-12-2018 31-12-2017 

Activa     

     

Vaste activa    

Inventaris  5.128 1.534 

     

Vlottende activa    

Debiteuren  -84 840 

Kortlopende vorderingen 1.153 3.141 

Voorraden  570 1.170 

Liquide middelen  28.174 29.258 

   29.813 35.409 

     

Totaal activa  34.941 35.943 

     

     

     

Passiva    

     

   

Kortlopende schulden 
             

5.160  
             

8.101  

     

Eigen vermogen  

           
29.781  

          
27.842  

     

Totaal passiva  

           
34.941  

          
35.943  
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6.2. Exploitatierekening over 2018 
 

 

 

 

BATEN   2018 B 2018 2017 

   €  € € 

Contributie  

       
22.103  

       
21.500  

       
21.733  

Subsidies gemeenten  

       
15.841  

       
15.300  

       
15.461  

Donaties    

          
6.582  

          
5.850  

          
6.407  

Advertenties  

             
550  

             
900  

             
910  

Rentebaten  

                
11                   -    

                
25  

       

      

Totaal baten  

       
45.087  

       
43.550  

       
44.536  

      

      

LASTEN      

Kosten sportaccommodaties 
       

35.256  
       

35.345  
       

36.691  

Overige kosten activiteiten 
          

4.046  
          

3.750  
          

2.779  

Organisatiekosten  

          
3.846  

          
3.150  

          
3.064  

      

Totaal kosten  

       
43.148  

       
42.245  

       
42.534  

      

Exploitatiesaldo  

          
1.939  

          
1.305  

          
2.002  
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6.3. Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling 

 

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld.  

 

Indien activa zijn aangeschaft onder verkrijging van een subsidie, dan worden deze geactiveerd tegen 

de verkrijgingsprijs onder aftrek van deze subsidie. 

 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar. De 

baten en lasten worden daarbij toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. 

Verliezen worden genomen zodra deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord zodra deze zijn 

gerealiseerd.  

 

6.4. Toelichting op de balans per 31 december 2018  
 

A. Balans 

 

Inventaris              € 5.128 

Betreft de aanschaf van een douchebrancard in de Bongerd ( 2017 ) en die van een 

douchebrancard en een douchestoel voor Doelum in 2018. Op de investering is in 2017 een 

hiervoor getroffen voorziening in mindering gebracht, terwijl op de investering in 2018 een 

hiervoor ontvangen bijdrage van Grenzeloos Actief ad € 950 in mindering is gebracht. We 

verdelen de overige investeringskosten over de verwachte levensduur van vijf jaar. De Bongerd 

heeft in 2017 50% van de aanschafkosten van de douchebrancard voor haar rekening 

genomen. 

 

Verloop Inventaris 

 

        2018  2017 

       €   € 

 

Investering     5.244  6.238 

Af: bijdrage De Bongerd                 -3.089 

Af: Bijdrage Grenzeloos actief   -  950 

Af: ten laste van voorziening materialen     -1.615 

Netto investering eigen rekening    4.294   1.534 

 

Afschrijvingen         700          0 

         2.644             1.534  

 Boekwaarde 31-12-2017      1.534 

        5.128 

 

Afschrijving 2019: € 1.165 ( € 4.294 + € 1.534 = € 5.828 á 20%) 
 

Kleding/voorraad € 570 

Betreft sportkleding, waarvan de kosten over de geschatte verbruiksduur van drie jaar  worden 

verdeeld. De specifieke kleding werd in 2016 aangeschaft. 
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Kortlopende vorderingen € 1.153 ( betreft vooruitbetaalde kosten en nog te ontvangen baten) 

Deze post bestaat uit de vooruitbetaalde tenniskosten inzake 2019 ad € 984 en de nog te 

ontvangen contributie voor in de loop van het vierde kwartaal toegetreden leden. 

 

Kortlopende schulden ( Nog te betalen kosten of vooruit ontvangen baten  ) 

 

Betreft :                     31-12-2018   € 31-12-2017 

          €  € 

Vooruit ontvangen subsidie 2019 resp.2018  

    gem. Wageningen                                3.119         3.075 

Aandeel aanschaf douchebrancard           0            2.300            

Huur Optisport Renkum                                                      700 

Huur Bongerd inz. december                                                         1.705        1.100 

Bijdrage VADA                                                                              300 

Diverse kleine posten                                                                 336           626 

Totaal                                                                €   5.160    €  8.101 

 

Debiteuren 

De post debiteuren is ten opzichte van 2017 sterk afgenomen. Als gevolg van teveel 

ontvangen bedragen is per saldo zelfs sprake van een schuld aan debiteuren, dan wel 

vooruitbetaalde contributie.  

 

Liquide middelen 

             31-12-2018      31-12-2017 

         €  € 

Betaalrekening                  3.770            4.890            

Spaarrekening               24.403          24.368            

                           28.173           29.258           

 

Over de liquide middelen kan vrij worden beschikt. 

 

Eigen vermogen:  

  Het eigen vermogen wordt aangehouden ten behoeve van eventuele investeringen en     

  verder als financiering van de exploitatie bij incidenteel tegenvallende inkomsten. Om  

  die reden wordt het vermogen grotendeels in liquide vorm aangehouden.   

 

 Het eigen vermogen had in 2018, respectievelijk 2017,  het volgende verloop: 

         

                                        31-12-2018   31-12-2017  

                                                                                                 €   € 

Saldo 1-1-2018 / 17                                                27.842          25.840 

Bij: resultaat boekjaar                                              1.939            2.002 

Saldo 31-12-2018 / 17                                               29.781      27.842 
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6.5. Toelichting op de Exploitatierekening  

  

De verschillen tussen begroting en realisatie zijn met een positief verschil  van per saldo € 600 

betrekkelijk gering. Behalve de advertentie-inkomsten laten alle andere baten een positief 

verschil zie t.o.v. de begroting.  

Aan de kostenkant is het vooral de post kosten van de organisatie, die negatief afwijkt van de 

begroting.  

Hierna wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste verschillen. belangrijkste verschillen 

tussen de begroting en de realisatie. 

Een bijdrage van Grenzeloos Actief ad € 950 ten behoeve van de aanschaf van een 

douchebrancard in Rekum is direct in mindering gebracht op de investering.   

 

Subsidies gemeenten:  

  

              
2018 B 2018 2017 

  

                  
€     €      € 

Subsidie gem. Ede  1.637   1.400   1.452  

Subsidie gem. Wageningen 
 

12.303  12.000    12.109  

Subsidie gem. Renkum  1.900   1.900   1.900  

  

 
15.840   15.300   15.461  

 
Door de drie gemeenten worden verschillende criteria gehanteerd voor de toekenning van de 

subsidie. Er is dan ook geen direct verband tussen het aantal leden uit een bepaalde 

gemeente en de hoogte van de subsidie. De meevaller in Ede heeft betrekking op een niet-

begrote subsidie voor jeugdleden. 

  

Bijdragen diverse organisaties en particulieren 

 

In totaal deden in 2018 70 particulieren een donatie aan WAAG, terwijl dat er in 2017 69 
waren. Waag heeft een vast bestand van 59 donateurs. 
 
Behalve van onze donateurs ontvingen wij een bijdrage van de volgende organisaties: 
    
 

   2018 B 2018 2017 

          €        €   € 

Jan Jansen Classic  1.500 1.400 1.447 

Stichting RK. Jeugdbelang Wageningen 1.350 1.200 1.200 

Bijdrage KNLTB  250    250 250 

Stichting Kruiswerk Renkum  600    700 700 

   3.700 3.550 3.597 
 Particulieren                                                                                   2.883           2.300              2.810                                                                 

                                                                                                           6.583           5.850              6.407  
Verder ontvingen wij een bijdrage van € 950 van Grenzeloos actief ten behoeve van de aanschaf van een 
douchebrancard voor Doelum in Renkum ( zie inventaris) .  
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Kosten sportaccommodaties  

  
  

Exploitatie  

2018 

    Begroot  Exploitatie 

       2018              2017 

 

De Bongerd Wageningen  €       24.166    €     23.875      €        23.417  

Doelum Renkum            4.858          5.350                  7.454   

G-Tennis  Bennekom           3.425         3.500                  3.229  

Sportzaal Wageningen            2.387          2.300                  2.291  

Roeien VADA              420            320                     300 

Totaal sportaccommodaties           35.256           35.345                36.691   

 

   

In Renkum werd na de zomer van 2017een nieuw bad in gebruik genomen in het nieuwe 

multifunctionele complex Doelum. In Wageningen werden twee vervangende ruimten in 

gebruik genomen in plaats van de locatie Schaepmanstraat, te weten aan de Marijkeweg 

 ( De Dijk) en in “de Aanloop” in Noordwest. In het gebruik ( dagen en tijden ) van de 

voorzieningen kwam geen wijziging. 

 

 

Overige kosten activiteiten  

  Exploitatie  

2018 

Begroot  

2018 

Exploitatie 

2017 

 €      € € 

Materiaalverbruik  

Afschrijving inventaris  

280  

700 

          250   

          700 

         72   

          0 

Kleding  600           600            560 

Activiteiten Leden   2.318          2.050         1.988       

Activiteiten Vrijwilligers    148              150       159   

 

Totaal   4.046         3.750    2.779   

       

      

Organisatiekosten                                          €                                              €         € 

  Bondscontributie       1.274     1.200  1.236  

  PR-Gewaagd-Website  815   500   471  

  Deskundigheidsbevordering  303   300   217  

  Administratie- en bankkosten  1.024   650   847  

  Vergaderkosten/ALV  -00   250   38  

  Representatiekosten  265   250   255  

  Overige kosten   165   -00   -00  

      

    3.846   3.150   3.064  
 

 

Rentebaten 
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De verdere daling van de rentebaten is een direct gevolg van de door de banken verlaagde 

vergoeding en niet van de hoogte van het saldo op de spaarrekening.  

 

Het bestuur van Sportvereniging “WAAG”  

 

was getekend te Wageningen, 18 maart 2019  

 

Bram van den Ende, voorzitter 

Wim van Diermen, penningmeester 

Raymond van der Wijngaart, ledenadministratie 

Loes Laport, zwem coördinator Renkum 

Ellen Baardman 
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7. BEGROTING  2019 - 2020 

  
  

7.1. Toelichting  begroting 2019 en 2020 

  

De begroting is opgesteld door het bestuur van WAAG en is een weergave van het 

verwachte financiële reilen en zeilen van onze vereniging Waag voor de komende twee 

jaar.   

  

De begroting heeft drie belangrijke functies:  

● geeft aan wat de financiële gevolgen zijn van de plannen en verwachtingen die  

            wij voor de komende jaren hebben;  

● stelt vast in hoeverre de geplande uitgaven door verwachte inkomsten zijn  

            gedekt;  

●          maakt het mogelijk de resultaten van de door WAAG georganiseerde  

            activiteiten in de gemeenten Wageningen, Ede en Renkum met behulp van de  

            begroting te bewaken.   

        

De begroting van 2019 die in 2017 was opgemaakt, is voor een aantal posten aangepast 

op basis van de exploitatieresultaten uit 2018 en de op basis van actuele informatie 

verwachte ontwikkeling van een aantal posten voor de periode 2019. Zo zijn voor de 

sportaccommodaties de tarieven 2019 aangepast voor een verhoging van het BTW tarief 

van 6% naar 9% en een inflatie index van 1,9%. 

De begroting voor 2020 is een extrapolatie van die over 2019, rekening houdende met 

een aantal trendmatige ontwikkelingen in een aantal posten en een inflatie van 2%.. 

Verder is een deel van de advertentie-inkomsten voor GEWAAGD weggevallen. 

 

In 2018 is volgens plan  voor het zwembad Doelum een douchebrancard aangeschaft. 

Zoals verwacht is deze deels door derden gefinancierd. Er wordt aangenomen dat de 

gemeente Renkum nog een aanvullende subsidie hiervoor beschikbaar zal stellen. In de 

begroting is met deze mogelijke bijdrage nog geen rekening gehouden. 

 

Met betrekking tot het aantal leden en donateurs is voorzichtigheidshalve uitgegaan van 

een stabilisatie. 

Op basis van de nu verwachte uitkomsten zal een eventuele verhoging van de contributie 

niet aan de orde zijn.  

 

Wageningen, 18 maart 2019, 

 

Het bestuur,  

 

B. van den Ende, voorzitter  
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7.2. Begroting 2019-2020 en de exploitatierekening 2018  

  

   Exploitatie Begroting Begroting 

   2018 2019 2020 

BATEN   € € € 

Subsidie gem. Ede   1.638   1.400   1.400  

Subsidie gem. Wageningen  12.303   12.476   12.725  

Subsidie gem. Renkum  1.900  1900  1.900  

Bijdragen organisaties  3.700   3.650   3.550  

Bijdragen particulieren  2.883   2.700   2.750  

Advertenties   550   600   600  

Contributie leden   22.102   22.200   22.500  

Rente baten   11   -00   -00  

      

Totaal Baten   45.087   44.926   45.425  

      

LASTEN      

Kosten sportaccomodaties    

  Huur zwembad De Bongerd  24.166   25.322   25.829  

  Huur zwembad Doelum   4.858   5.090   5.192  

  Huur  sportzalen Wageningen  2.387   2.501   2.551  

  Tennis Keltenwoud   3.425   3.589   3.661  

  Roeien Vada   420   420   440  

Overige kosten activiteiten    

  Afschrijving inventaris  700   1.165   1.165  

  Sportkleding   600   570   -00  

  Overige materiaalkosten  280   250   250  

  Activiteiten leden   2.466   2.350   2.397  

Organisatiekosten     

  Bondscontributie   1.274   1.300   1.325  

  RP-Gewaagd-Website  705   700   700  

  Deskundigheidsbevordering  303   300   250  

  Administratie- en bankkosten  1.024   900   1.000  

  Drukwerk-porto   110   100   50  

  Vergaderkosten/ALV  -00   100   125  

  Representatiekosten  265   300   300  

  Overige kosten   165   -00   -00  

      

Totaal Lasten   43.148   44.958   45.235  

      

Exploitatieresultaat  1.939   -32   190  

      
 


