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Opgave 4 
 

 
 
Wielervereniging “Het Kopje” uit Bloemendaal heeft als doel het mogelijk maken 
en promoten van de wielersport in Bloemendaal en omgeving. Het boekjaar van 
de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december. Ter voorbereiding van 
de ledenvergadering komt het bestuur op 2 januari 2011 bijeen om de 
jaarrekening te bespreken. De voorlopige balans ziet er op 1 januari als volgt uit. 
 

Debet                            Voorlopige balans “Het Kopje”  
    op 1 januari 2011 (getallen in euro’s) 

Credit

Bestelbus 9.500 Eigen vermogen 15.494

Voorraad shirts  800 Nog te betalen afdracht 
KNWU 2010 

440

Reservemateriaal 420 Nog te betalen aan 
gemeente 2010 

650

Nog te ontvangen 
contributie 2010 

624  

Nog te ontvangen 
sponsorgelden 2010 

1.500  

Bank 2.760  

Kas    980            

   16.584    16.584

   
Tijdens de vergadering van 2 januari blijkt dat de volgende financiële feiten over 
2010 nog niet zijn verwerkt in bovenstaande balans: 
− Er dient nog € 750,- op de bestelbus te worden afgeschreven. 
− De voorraad shirts betreft 20 shirts met een logo van een sponsor die failliet 

is gegaan. Het neefje van de voorzitter heeft ze overgenomen voor € 15,- 
per stuk. Er wordt een nieuwe shirtsponsor gezocht. 
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− De nog te ontvangen jaarcontributie betreft die van vier senior- en twee 
junior leden. Een junior lid betaalt over 2010 40% minder contributie dan een 
senior lid. Drie senior leden en één junior lid hebben inmiddels hun 
achterstallige contributie betaald. Het andere senior lid zal in maart 2011 
betalen. Het andere junior lid is verhuisd. De vordering op hem wordt als 
oninbaar beschouwd. 

− De sponsor verkeert in faillissement. De te ontvangen sponsorgelden zijn 
oninbaar. 

− De betalingen en ontvangsten lopen via de bank. Alleen het neefje van de 
voorzitter betaalt per kas. 

− De uitstaande schuld aan de gemeente is betaald. 
 

2p 17 Bereken de jaarcontributie over 2010 van één junior lid. 
5p 18 Stel de debetzijde van de balans per 1 januari 2011 van “Het Kopje” op, nadat 

bovenstaande financiële feiten over 2010 zijn verwerkt. Vul hiervoor de 
uitwerkbijlage horende bij deze vraag verder in. 

2p 19 Bereken de omvang van het eigen vermogen op 31 december 2011 van “Het 
Kopje” nadat de bovenstaande financiële feiten over 2010 zijn verwerkt. 
 
Het bestuur stelt ook een begrote staat van ontvangsten en uitgaven op over 
2011. 
 

Ontvangsten  Begrote ontvangsten en uitgaven over  2011 
(getallen in euro’s) 

Uitgaven

Contributies 6.996 Bestelbus 3.600

Sponsor 4.000 Shirts 2.500

 Afdracht KNWU 980

 Organisatie toertochten 3.350

 Organisatie algemeen 900

  

Saldo       334            

     11.330   11.330

 
De voorzitter wrijft zich in de handen en vraagt aan de penningmeester:  
“Mag ik uit deze staat van ontvangsten en uitgaven concluderen dat we 2011 
naar verwachting met een positief resultaat zullen afsluiten?” 
 

1p 20 Is deze conclusie van de voorzitter terecht? Verklaar het antwoord. 
 
 


