
 

VT MANAGEMENT & ORGANISATIE  VWO   

KLAS : V4 

DATUM : 1 december 2017 

TIJD : 60 minuten 

STOF : Stichting en Vereniging, hoofdstuk 1,2,3 

 

Deze toets bestaat uit vier opgaven. Als bij een vraag een verklaring, 

uitleg, motivering of berekening wordt gevraagd, krijg je geen punten 

als je die niet geeft. 

 

Opgave 1 

 

1. Welke bewering is juist/ onjuist? Motiveer je antwoord! 

 

1) Het bestuur van een vereniging kan een besluit nemen tot 

opheffing van de vereniging. 

2) In een stichting is de algemene ledenvergadering het hoogste 

besluitvormingsorgaan. 

 

 a. Beide beweringen zijn onjuist 

 b. Beide beweringen zijn juist 

 c. Bewering 1 is onjuist, bewering 2 is juist 

 d. Bewering 1 is juist, bewering 2 is onjuist 

 

2. Geef aan of je het eens bent met de volgende stellingen. 

Motiveer je antwoord: 

 

a) Verenigingen zijn democratischer dan stichtingen 

 

b) Een vereniging kan zich beter niet inschrijven bij de Kamer van 

koophandel. Zo besparen ze het inschrijfgeld. 

  

c) Commerciële organisaties zijn altijd rechtspersonen. 

 

d) Bij outputfinanciering declareert een organisatie de uitgaven 

die zijn gedaan bij de overheid. 



Opgave 2 

 

Per 31 december 2017 gaat accountantskantoor Franken van start. Het 

kantoor heeft vier accountants in dienst genomen. Voor klantenbezoek wil 

Franken over vier auto’s beschikken. De accountants gaan de auto ook 

privé gebruiken. Hiervoor ontvangt Franken een bijdrage van de 

werknemers. Franken heeft de keus uit auto’s leasen en auto’s kopen. 

Het brandstofverbruik is in beide gevallen gelijk, dus hier hoeft Franken 

geen rekening mee te houden. De gevolgen van beide mogelijkheden zijn 

verwerkt in onderstaande tabel. 

 

Leasen:  

Leasebedrag per maand per auto incl. 

motorrijtuigenbelasting en verzekering. 

€  800 

Bijdrage per maand per auto van werknemer voor 

privégebruik. 

15% van het 

leasebedrag per 

maand 

Economische en juridische eigenaar van de auto leasemaatschappij 

Kopen:  

motorrijtuigenbelasting en verzekering per jaar per 

auto 

€  1.460 

Afschrijvingskosten per auto per jaar €  9.800 

Bijdrage per maand per auto van werknemer voor 

privégebruik 

€  300 

Economische en juridische eigenaar van de auto Accountantskantoor 

Franken 

 

a) Van welke leasevorm is hier sprake? Motiveer je antwoord. 

 

b) Bereken de lease-kosten voor Franken per jaar voor de vier auto’s. 

 

c) Toon door middel van een berekening aan of kopen van de auto’s voor 

Franken voordeliger is dan leasen van de auto’s. 

 

d) Geef voor Franken, afgezien van een eventueel kostenverschil, een 

andere financiële reden om de auto’s te leasen in plaats van te kopen. 

Motiveer je antwoord. 

 

 

 

 



 

 

Opgave 3 

 

In 2016 heeft de boekhouder van de fietsvereniging ‘Trap ‘m Rond’ 

de volgende notities gemaakt: 

- De fietsvereniging heeft 64 leden; er is niemand bijgekomen en 

er hebben zich geen leden afgemeld. De contributie bedraagt € 100 

per lid. 

- De vereniging heeft 70 fietsen. Hierop wordt elk jaar € 50 per fiets 

afgeschreven. 

- Op het fietsenhok wordt € 1.000 per jaar afgeschreven en op de 

inventaris wordt ook € 1.000 per jaar afgeschreven. 

- In december 2016 heeft het fietsenhok een onderhoudsbeurt gehad. 

Gelukkig gebeurde dit door vrijwilligers, zodat de lasten alleen 

bestaan uit de materiaalkosten ter waarde van € 85. De rekening 

moet in 2017 nog betaald worden. 

- Op 12 februari 2016 heeft de vereniging een rekening betaald van 

de fietsenmaker groot € 240. Dit had betrekking op een reparatie 

van enkele fietsen in 2015. 

- Per verenigingslid ontvangt de fietsvereniging een subsidie van de 

gemeente van € 15 per jaar. 

- 3 leden van de club hebben pas op 23 oktober 2016 hun 

achterstallige contributie van 2015 betaald. Gelukkig hebben alle 

leden hun contributie voor 2016 wél op tijd betaald. 

- Op 1 januari 2016 heeft de vereniging een lening afgesloten van 

€ 5.000. De lening wordt in 5 jaar afbetaald. De aflossing wordt 

steeds betaald op 31 december. Op diezelfde datum wordt ook de 

interest over het voorbije jaar (10%) betaald. 

- Aan diverse kosten is € 500 betaald. 

 

a) Vul op de bijlage bij deze opgave de ontbrekende gegevens in. 

 

b) Hoeveel winst of verlies heeft de vereniging gemaakt in 2016? 

 

 



Opgave 4 

 

Gegeven is onderstaande balans van de visclub De Aaltjes per 

1 januari 2016 en het overzicht van ontvangsten en uitgaven over het 

kalenderjaar 2016. Uit de toelichting is te lezen dat: 

  

 � er per 31 december 2016 een bedrag op de bank staat van € 400. 

� nog drie leden hun contributie over 2016 moeten betalen. De 

contributie bedraagt € 60 per jaar per persoon. 

� twee leden reeds de contributie over het jaar 2017 vooruit hebben 

betaald. In 2017 bedraagt de contributie € 70 per jaar per persoon. 

� op de onderhandse lening wordt elk jaar op 1 april € 500 afgelost. 

De rente bedraagt 6% per jaar en moet elk jaar op 1 juli achteraf 

worden betaald. 

� per 31 december 2016 staan het visgerei voor een bedrag van  

    € 20.000 op de balans en de vismaterialen voor € 500. 

� per 31 december 2016 moet er nog € 300 aan huur worden betaald.  

 

            Debet                 Balans per 1 januari 2016                 Credit 

 

Visgerei 

Vismateriaal 

Bank 

Kas 

20.000 

500 

600 

550 

Eigen vermogen 

Onderhandse lening 

Nog te betalen huur 

Nog te betalen rente 

 7.648 

13.400 

200 

402 

Totaal 21.650 Totaal  21.650 

 

 

 Ontvangsten   Overzicht ontvangsten en uitgaven 2016   Uitgaven 

 

Contributies 

 

 

 

 

Saldo inkomsten en 

uitgaven 

3.500 

 

Huur  

Verzekeringspremie 

Clubblad 

Aflossing lening 

Rente lening 

Saldo inkomsten en 

uitgaven 

900 

1.400 

400 

500 

796,50 

 

Totaal  Totaal  

 



Gevraagd:  

 

a). Bereken de rente op de onderhandse lening die in 2016 wordt betaald.  

 

b). Welk bedrag zit er op 31 december 2016 in kas? Laat duidelijk zien 

hoe je aan dit resultaat komt. 

 

c)  Stel de balans op per 31 december 2016 en bereken het nieuwe eigen 

vermogen. Neem hiervoor onderstaande balans over op je blaadje. 

 

Debet                     Balans per 31 december 2016             Credit 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-- 

  - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-- 

  

Totaal   Totaal   

 

 

d) Bereken de huurlasten voor 2016. 

 

e). Hoeveel winst of verlies heeft de internetclub in 2016 gemaakt? 

Laat zien hoe je aan je antwoord komt. 

 

 

EINDE TOETS



Bijlage bij opgave 3  Naam:……………………………………. 

 

 Balans per 1 januari 2016 

 

Debet   Credit 

Clubhuis €  100.000 Eigen vermogen €  ………… 

Fietsenhok €  15.000   

Inventaris €  10.000 Lening 10% €  5.000 

Fietsen €  25.000   

Te vorderen 

contributie 

€  …….. Nog te betalen 

rekening 

€  ………… 

Bank €  2.000   

Kas €  250   

Totaal €  ………… Totaal €  …………. 

 

 Staat van baten en lasten 2016 

 

Baten   Lasten 

Contributies  €  ………….. Afschrijving fietsen €  ………… 

Subsidie gemeente €  ………….. Afschrijving fietsenhok €  ………… 

  Afschrijving inventaris €  ………… 

  Onderhoud fietsenhok €  ………… 

  interest €  ………… 

  Diversen €  ………… 

Saldo baten en lasten  Saldo baten en lasten  

Totaal €  …..……… Totaal €  …………. 

 

 Overzicht van ontvangsten en uitgaven 2016 

 

Ontvangsten   Uitgaven 

Contributies €  ………... Rekening 

fietsenmaker 

€  ………… 

Subsidie gemeente €  …………. Aflossing lening €  ………… 

  Interest lening €  ………… 

  Diversen €  ………… 

   €  ………… 

    

Saldo ontv./uitg €  …………. Saldo ontv/ uitgaven €  ………… 

Totaal €  ………… Totaal €  …………. 

 

  



 

Balans per 31 december 2016 

 

Debet   Credit 

Clubhuis €  …………. Eigen vermogen €  ………… 

Fietsenhok €  ………….   

Inventaris €  …………. Lening 10% €  ………… 

Fietsen €  ………….   

  Nog te betalen 

rekening 

€  ………… 

Bank €  ……..….   

Kas €      250               

Totaal €  ………… Totaal €  …………. 

 


