
Duiding bij de jaarrekening / rapporteringsbalans 2018  

Bijgevoegd bij de jaarrekening is er een overzicht opgemaakt in Excel waarin we proberen 

een eenvoudiger overzicht te geven van de jaarrekening 2018. 

In dit document worden de belangrijkste conclusies opgesomd.  

De balans met een actief en passief zijde geeft weer waar onze middelen vandaan komen 

(passief) en waarvoor ze worden aangewend (actief). 

 

Op de actiefzijde zien we dat de vaste activa (aankoop sportmateriaal, technologische 

materiaal,..) gedaald zijn. Dit omdat een aantal aankopen vorig jaar volledig werden 

afgeschreven en dus dit jaar niet meer opgenomen zijn in de balans. 

 

De vlottende activa zijn gestegen. Bij vorderingen gaat het om facturen die nog moeten geïnd 

worden. Dit bedrag is groter dan vorig jaar omdat er nog heel wat facturen in december zijn 

opgemaakt. Het overgrote deel hiervan hebben we intussen ontvangen. De liquide middelen 

zijn ook een stuk hoger dan vorig jaar. Dit in hoofdzaak omdat we van Sport Vlaanderen een 

saldo subsidie algemene werking gekregen, waar dit voorgaande jaren niet het geval was. 

 

Op de overlopende rekening is via het sociaal secretariaat een provisie RSZ aangelegd 

alsook de kosten voor het Scheidsrechtersweekend 2019 en de verzekeringspremie. 

 

Op de passief zijde zien we dat het eigen vermogen  nog hetzelfde is als in 2017. Dit zal nog 

aangepast worden wanneer het resultaat van 2018 wordt toegewezen . (verderop in deze 

Algemene Vergadering). 

 

De leveranciersschulden liggen hoger dan vorig jaar. Dit omdat er in december 2018 nog 

voor 14 981 euro materiaal werd aangekocht. Dit wordt teruggevorderd van Sport Vlaanderen 

in februari 2019. 

De verschuldigde bezoldigingen (lonen) ten opzichte van 2017 zijn aanzienlijk gedaald. 

 

We noteren een groter bedrag overlopende rekeningen dit zijn de opbrengsten van de 

inschrijvingsgelden topsportschool, paketten topsport en licenties die worden overgedragen 

naar 2019. 

 

 



In het tweede deel van de balans vinden we resultatenrekening terug. Dit geeft enerzijds de 

opbrengsten en anderzijds de kosten weer. 

De omzet met in hoofdzaak recuperatie van dienstverlening sporttechnische medewerkers 

(internationale arbitrage) en verblijfs -/tornooikosten is gedaald. Dit omdat er veel minder 

verblijfskosten werden gerecupereerd van deelnemers aan internationale tornooien. 

Boekingen voor kampioenschappen en tornooien gebeuren nu gescheiden. 

 

Het geproduceerd vast actief is gedaald. We hebben minder inkomsten gegenereerd uit een 

aantal van onze activiteiten: deelname VSB-Beker, inschrijvingen Jeugdhappening, 

inschrijving topsportschool,… 

 

De andere bedrijfsopbrengsten (lidgelden, licenties en subsidies) zijn in 2018 gestegen tov. 

2017. Onder andere door de storting van het saldo van de algemene werkingsubsidie. Die we 

in 2017 niet hadden. 

 

De bedrijfskosten bestaan uit tornooikosten, verplaatsingskosten van de topsport werking 

namelijk diensten en diverse goederen. Deze worden verhaald op de subsidie topsport. De 

loonkost (bezoldigingen en sociale lasten) is gedaald in vergelijking met vorig jaar.  

De afschrijvingen zijn lichtjes gedaald omdat een aantal aankopen in 2017 volledig werden 

afgeschreven en dus niet meer opgenomen zijn in 2018.  

De andere bedrijfskosten namelijk  subsidie jeugdsport is gedaald. De laatste schijf van 

2018 werd uitbetaald in januari 2019 en de subsidie kende ook een lichte daling. 

 

De VSB kent dit werkjaar (2018) een positief resultaat nl. €34.204,57. 

In de budget bespreking komt de bestemming van dit resultaat verder aan bod. 

 

 


