
 
 

FINANCIEEL VERSLAG 2021 
 
 
Het tweede coronajaar begonnen we met een begrote winst van EUR 541, het eindresultaat over 
2021 is neutraal, EUR 0 (nul), na de vrijval van de vorig jaar getroffen voorziening. 

Wat de gevolgen van de coronacrisis voor ZV de Waterwolf zijn, wordt langzaam duidelijk. 
De vereniging heeft zich staande weten te houden en dat hebben we met z’n allen bereikt.  
Van de in 2020 en 2021 ontvangen compensatie aan badhuur is +/- 75% teruggevloeid in de 
vorm van contributiekorting aan de leden. Een eerste deel eind 2020 aan Elementair-leden, 
de overige afdelingen zijn eind 2021 bij het in rekening brengen van de contributie over 
seizoen 2021/2022 gecompenseerd. De overige 25% is besteed aan doorlopende kosten en 
om teruggelopen inkomsten (giften, subsidie en loterijopbrengsten) op te vangen. 
 
In het eerste kwartaal van 2022 wordt nog een laatste compensatie verwacht, welke 
wederom zal worden verdeeld over de in 2021 actieve leden in de eerstvolgende 
contributieronde. 
 

In het Financieel overzicht worden de begrootte en werkelijke baten en lasten van de 
vereniging met elkaar vergeleken, hieronder een overzicht van de belangrijkste posten. 
Alle covid-kosten en compensaties zijn buiten beschouwing gelaten in de toelichting. 
 

 
 

  

De meevallers zaten voornamelijk in (afgerond):

Badhuur 4.033€            

Afdelingen 515€                

Organisatiekosten 424€                

Corona compensatie 10.981€          

15.952€          

en de tegenvallers in:

Contributie 14.437€          

Inschrijfgeld 75€                  

Giften 704€                

Clublokaal 81€                  

Sponsor activiteiten 266€                

Administratiekosten 490€                

Opleiding 90€                  

Diversen +/- 350€                

16.493€          

Totaal minder winst dan begroot -541€              



 
 

Toelichting bij het exploitatieoverzicht 
 
Contributie 
Er is EUR 14.437 minder contributie ontvangen dan begroot, hoofdzakelijk veroorzaakt door 32 
afmeldingen tegenover 46 in 2020, 25 in 2019 en 52 in 2018. Zowel in oktober 2020 als in oktober 
2021 zijn actieve leden deels  gecompenseerd voor, de kosten bedroegen in 2021 EUR 18.204 en zijn 
afzonderlijk verantwoord in de buitengewone baten. 
      
Inschrijfgelden 
In 2021 zijn 15 nieuwe gezinnen ingeschreven, vergeleken met 19 in 2020, 18 in 2019, 10 in 2018, 19 
in 2017, 27 in 2016, 29 in 2015, 29 in 2014, 31 in 2013, 26 in 2012, 46 in 2011, 36 in 2010, 63 in 2009, 
64 in 2008, 35 in 2007, 84 in 2006, 85 in 2005, 107 in 2004,  83 in 2003, 97 in 2002, 94 in 2001, 108 in 
2000 en 98 in 1999.  
 

Giften 
Dit jaar hebben we weer gedaan aan de Rabo Clubsupport, deze actie heeft de vereniging EUR 291 
opgeleverd. Een nagekomen donatie leverde nog EUR 5 op. 
 

Sportsubsidie 
De Jeugdsportsubsidie van de Gemeente Haarlemmermeer heeft de vereniging  in 2021 EUR 1.000 
opgeleverd. In tegenstelling tot voorgaande jaren is dit een vast bedrag. Hierover hoeft geen 
verantwoording worden afgelegd, maar er zal ook geen eindverrekening worden bepaald. 
 
Loterijen 

1. Grote Clubactie: In 2021  werden 44 loten verkocht, t.o.v. 377 in 2020, 22 in 2019, 161 in 
2018, 105 in 2017, 184 in 2016, 260 in 2015, 78 in 2014, 105 in 2013, 198 in 2012, 69 in 2011, 
378 in 2010, 445 in 2009, 525 in 2008, 690 in 2007, 285 in 2006 en 550 loten in 2005.  

2. Vriendenloterij: Sinds mei 2013 doet onze vereniging mee aan de Vriendenloterij, 
maandelijks worden er nog loten verkocht, waarvan wij de helft ontvangen. Dit heeft in 2021  
EUR 375 opgebracht. Momenteel zijn dit nog 5 loten waar het er in 2020 nog 7 waren. 

3. Sponsorkliks: Sinds tweede helft 2019 zijn we aangemeld bij Sponsorkliks. Voor elke 
bestelling bij Thuisbezorgd, Bol.com, Coolblue, e.a. die geplaatst wordt via de website van 
Sponsorkliks levert de club een percentage van die aankopen op. Dit heeft in 2021 helaas 
niet tot extra inkomsten geleid. 

 
Clublokaal 
Het clublokaal heeft in 2021 een negatief resultaat behaald van EUR 81. Bij het opnieuw openen van 
het clubactiviteiten zijn nieuwe versnaperingen  aangeschaft, het lokaal is uiteindelijk in 2021 nog 2 
keer open kunnen zijn. 
 
Badhuur 
De begroting van 2021 is gebaseerd op de 5,5 uur badhuur voor het wedstrijdbad per week. Het 
instructiebad werd het gehele jaar 1,25 uur in de week gehuurd.  
 
Afdelingen 
In totaal hebben de afdelingen (Waterpolo én Elementair) een positieve afwijking van € 515 t.o.v. het 
budget, met name gerealiseerd door het aanzienlijk minder aantal wedstrijden dat plaats heeft 
gevonden in het Sloterparkbad. 
 
 
 



 
 

Organisatie, materiaal en kledingkosten: 
Er zijn in 2021, behalve vergaderkosten en een incidentele vergoeding aan vrijwilligers, geen uitgaven 
geweest aan organisatiekosten, materiaal of kleding. 
 
Administratiekosten: 
Het onderhoudscontract is per mei 2021 beëindigd. Per 1 januari 2021 is, naast de 
ledenadministratie en contributie, nu ook de boekhouding overgebracht naar het aanzienlijk 
goedkopere Sportlink. 
 
De Balans van de vereniging is per 31 december 2021:  
 

 
 
 
Toelichting op de balans 
 
Voorraad 
Dit betreft de voorraad diploma’s voor het afzwemmen en promotiemateriaal met het logo van de 
vereniging. Het oude promotiemateriaal met het logo van de vereniging is volledig afgeschreven. De 
huidige voorraad betreft nieuwe bedrukte handdoeken. 
 
Debiteuren 
Hieronder zijn vorderingen opgenomen op leden voor openstaande contributies. Let op, dit bedrag 
bevat eveneens een deel van de in oktober 2021 vooruit gefactureerde bedragen die op 31 
december 2021 nog niet voldaan zijn. Dat het bedrag is aanzienlijk lager is dan voorgaande jaren 
wordt verklaard door de verleende compensatiekorting voor met name Waterpolo en Recreatief. 
 
Kas/Bank 
Dit is het saldo van de bankrekeningen op 31 december.  
 
Crediteuren 
Op 2021 drukkende kosten die op 31 december nog niet betaald zijn. 
 
 
 
 

BALANS PER 31 DECEMBER

(x €1) Activa Passiva

Voorraad 762€                

Debiteuren 3.281€            

Kas/bank 22.952€          

KNZB depot -€                 

Crediteuren 10.137€          

Vooruit gefact. bedragen 10.144€          

Vooruit ontv. bedragen

Voorzieningen 1.528€            

Algemene reserve 5.186€            

26.994€          26.994€          

2021



 
 

Vooruit gefactureerde bedragen 
In oktober 2021 is de Waterpolo en Recreatief contributie voor het gehele seizoen 2020/2021 
gefactureerd. Deze bedragen vallen in 2022 vrij ten gunste van de contributieopbrengst. 
 
Voorzieningen 
In 2016 hebben we een dotatie gedaan aan de VOG voorziening. Alle kaderleden zijn inmiddels 
voorzien van VOG. Voor nieuwe vrijwilligers kunnen we kosteloos VOG aanvragen, uit 
voorzichtigheidsprincipe handhaven we een deel van deze voorziening voor onvoorziene kosten.  
 
Algemene reserve   € 
Saldo per 31 december 2020   5.186 
Winst 2021    0 
Saldo per 31 december 2021   5.186   
    ========= 
 
 
 
Badhoevedorp, april 2022 
 
Leden van het bestuur van Z.V. de Waterwolf; 
 
 
 
 
 
J. Hogenhout   D. Scheide 
(demissionair voorzitter) (secretaris) 
 
 
 
 
M. Donderwinkel S. Weiland  
(demissionair penningmeester) (demissionair TC elementair) 
 
 
 
 
P.J. Lakerveld  S den Ouden  
(TC recreatief)  (TC waterpolo) 


