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Opgave 2 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. 
 
In deze opgave is de btw 21%. 
 

 
 
 
De broers Alexander en Matthijs van Leeuwen zijn, sinds de oprichting op 
1 januari 2004, beiden eigenaar van Speeddate.nl (zie informatiebron 1). 
Speeddate.nl heeft als rechtsvorm een vennootschap onder firma (vof).  
 

1p 5 Noem een wettelijke oprichtingseis voor een vof.  
 
De broers willen het resultaat van Speeddate.nl over 2016 berekenen. 
In de informatiebronnen 2, 3 en 4 staan de opbrengsten en kosten over 
2016 van Speeddate.nl.  
 

2p 6 Bereken het aantal deelnemers, dat in 2016 bij Speeddate.nl 
gespeeddatet heeft.  
 

2p 7 Bereken de personeelskosten van Speeddate.nl over 2016. 
 

2p 8 Bereken de afschrijvingskosten van Speeddate.nl over 2016.  
 

4p 9 Bereken het resultaat van Speeddate.nl over 2016.  
Vul hiertoe de uitwerkbijlage, behorende bij deze opgave, volledig in.  
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De broers vinden het resultaat over 2016 te laag en willen het risico op 
een verdere daling van het resultaat beperken. Voordat zij een plan 
opstellen, formuleren zij twee eisen waaraan dit plan moet voldoen:  
− Het verwachte resultaat over 2017 moet hoger zijn dan dat over 2016. 
− De verwachte afzet in 2017 moet minimaal anderhalf keer de break-

evenafzet van 2017 zijn. 
 

In informatiebron 5 en 6 is het plan opgenomen om voor 2017 het 
resultaat te verhogen. Dit plan houdt onder andere in dat: 
 
a de variabele kosten per deelnemer dalen, 
b de totale constante kosten stijgen.  
 
Dit plan brengt bepaalde risico’s met zich mee. 
 

2p 10 Welke van deze twee (a of b) leidt tot een vermindering van het 
bedrijfsrisico? Motiveer het antwoord. 
 
Speeddate.nl gaat door middel van de dekkingsbijdrage per deelnemer 
onderzoeken of voldaan wordt aan de stijging van het resultaat in 2017. 
 

2p 11 Bereken de verwachte dekkingsbijdrage per deelnemer in 2017.  
 

3p 12 Bereken het verwachte resultaat over 2017 na uitvoering van het plan.  
Vul hiertoe de uitwerkbijlage, behorende bij deze opgave, volledig in.  
 

3p 13 Toon aan of wordt voldaan aan elk van de aan het plan gestelde eisen. 
Motiveer het antwoord met een berekening (zie formuleblad).  
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Informatiebron 1 
 
Hoe werkt speeddaten bij Speeddate.nl? 
 
Op een speeddate-avond ontmoeten vrouwelijke en mannelijke singles 
elkaar. Het doel is tot een succesvolle match te komen. Vrouwen en 
mannen ontmoeten elkaar afzonderlijk voor een gesprek.  
 
Per gesprek kunnen ze in drie minuten een indruk van elkaar krijgen. Na 
drie minuten is er een minuut wisseltijd. Dan blijven de dames zitten aan 
hun tafeltje en schuiven de heren een stoeltje op. Als de deelnemer de 
gesprekspartner nog eens wil zien, vult hij/zij op de matchkaart een ‘ja’ in. 
Wil hij/zij dit niet, dan wordt er uiteraard ‘nee’ ingevuld. Aangezien de 
gesprekspartner niet kan zien wat de ander invult, is de sfeer tijdens het 
speeddaten ontspannen, vrijblijvend en erg plezierig.  
Na afloop worden de ingevulde kaarten ingeleverd en wordt er gekeken 
welke matches er zijn gevormd. Wederzijdse ja’s worden gekoppeld. De 
betreffende deelnemers krijgen hierover binnen 24 uur bericht. Ze 
ontvangen dan elkaars gegevens (voornaam en e-mailadres), waarna er 
zelf een afspraak gemaakt kan worden voor een vervolgdate. 
 
 

Informatiebron 2  
 
Opbrengsten van Speeddate.nl over 2016 
 
Speeddate.nl ontvangt per deelnemer aan een speeddate-avond € 30. Dit 
bedrag is inclusief 21% btw. Hiervoor krijgt de deelnemer, behalve de 
mogelijkheid om met andere singles te praten, een welkomstdrankje en 
enkele hapjes gedurende de avond.  
 
Speeddate.nl houdt speeddate-avonden op acht locaties in Nederland. Er 
worden drie leeftijdscategorieën onderscheiden. Voor elke categorie wordt 
eenmaal per maand, op elke locatie, een aparte speeddate-avond 
georganiseerd.  
Op een speeddate-avond ontmoeten bij volledige bezetting twintig 
mannelijke singles en twintig vrouwelijke singles elkaar afzonderlijk. 
 

leeftijdscategorie frequentie gemiddelde bezetting per avond 
18 t/m 30 jaar maandelijks 90% 

31 t/m 45 jaar  maandelijks 95% 

46 jaar en ouder   maandelijks 80% 
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Informatiebron 3 
 
Variabele kosten van Speeddate.nl over 2016 
 
Afdracht aan restauranteigenaren: 
De restauranteigenaren waar de speeddate-avonden plaatsvinden, 
ontvangen 25% van de opbrengsten van Speeddate.nl van die avonden. 
De restauranthouders leveren hiervoor ook de welkomstdrankjes en de 
hapjes. De overige drankjes moeten door de deelnemers zelf betaald 
worden. 
 
Materiaalkosten: 
Elke deelnemer ontvangt een matchkaart en een Speeddate.nl-balpen. De 
kosten voor Speeddate.nl hiervoor bedragen in totaal € 0,30 per 
deelnemer. 
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Informatiebron 4 
 
Constante kosten van Speeddate.nl over 2016 
 
Personeelskosten: 
Voor de verwerking van de matches, het sturen van e-mails en het 
bijhouden van de website hebben Alexander en Matthijs een medewerker 
ingehuurd (Mats Kok). In 2015 werkte Mats 0,5 fte1) en had een netto- 
maandloon van € 900 per maand. Mats’ nettomaandloon bedroeg 62,5% 
van zijn brutoloon. Op 1 januari 2016 is zijn aanstelling uitgebreid tot 0,6 
fte. Op zijn nieuwe loon in 2016 kreeg hij een verhoging van het brutoloon 
van 1,5%. Het vakantiegeld is 8% van het brutojaarloon exclusief 
vakantiegeld. Het werkgeversaandeel in de sociale premies is 32% van 
het brutoloon inclusief vakantiegeld. 
 
Afschrijvingskosten: 
Om op de speeddatelocaties te komen, gebruiken de broers twee 
identieke bedrijfsauto’s. De aanschafprijs van één auto op 1 juli 2014 
bedroeg € 24.200 inclusief 21% btw. Een auto wordt in 72 gelijke 
maandelijkse termijnen afgeschreven tot een restwaarde van 10% van de 
aanschafprijs exclusief btw.  
 
Benzinekosten: 
De bedrijfsauto’s hebben een verbruik van 1 liter benzine per  
12 kilometer. De kosten van 1 liter benzine bedroegen in 2016 gemiddeld 
€ 1,50. De enkele afstand tot een speeddatelocatie is gemiddeld  
80 kilometer. 
Óf Alexander óf Matthijs leidt een speeddate-avond. 
 
Marketingkosten: 
Voor promotieactiviteiten zijn de maandelijkse kosten € 2.000.  
 
Overige constante kosten: 
Deze bedragen € 26.771,11 per jaar. 
 

 
  

noot 1 fte = 1 fulltimebaan 
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Informatiebron 5 
 
Plan ter verhoging van het resultaat over 2017 
 
Meer speeddate-avonden tegen een lagere prijs 
 
− Het aantal speeddatelocaties wordt uitgebreid van acht naar zestien. 
− De prijs voor deelname wordt verlaagd tot € 28,50 inclusief 21% btw 

per deelnemer. 
− De leeftijdscategorieën worden herzien. Na deze herziening wordt een 

gemiddelde bezetting per avond verwacht van 90% in alle 
leeftijdscategorieën. 

− Op 768 speeddate-avonden zullen naar verwachting in totaal 27.648 
deelnemers verschijnen. 

 

leeftijdscategorie frequentie gemiddelde bezetting per avond 
18 tot 30 jaar maandelijks 90% 

30 tot 40 jaar maandelijks 90% 

40 tot 50 jaar maandelijks 90% 

50 jaar en ouder maandelijks 90% 
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Informatiebron 6 
 
Verwachte kosten in 2017 
 
Variabele kosten 
 
Materiaalkosten: 
De materiaalkosten per deelnemer zullen in 2017 gelijk zijn aan 2016. 
 
Constante kosten 
 
Afdracht aan restauranteigenaren: 
Restauranteigenaren ontvangen geen bijdrage meer. In de nieuwe situatie 
zal Speeddate.nl daarentegen de uitgaven van de hapjes, € 60 inclusief 
btw per avond, zelf betalen. Alle drankjes (welkomstdrankjes en overige 
drankjes) worden door de deelnemers zelf gekocht en afgerekend bij de 
restauranteigenaren. 
 
Personeelskosten: 
De aanstelling van Mats Kok zal worden verhoogd tot 1,0 fte. Er zullen 
bovendien twee extra mensen aangenomen worden die ook speeddate-
avonden zullen gaan leiden. De totale loonkosten zullen hierdoor stijgen 
tot € 195.000. 
 
Benzinekosten en afschrijvingskosten: 
De benzinekosten en de afschrijvingskosten op de auto’s zullen in totaal 
€ 26.000 zijn. 
 
Marketingkosten: 
De marketingkosten zullen verdubbelen in 2017 ten opzichte van 2016. 
 
Overige kosten: 
Deze zijn € 16.650,72. 
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Resultatenrekening 2016 Speeddate.nl (getallen x € 1) 
Opbrengsten   .................. 

Kosten:   

Afdracht restauranteigenaren ……………………..  

Materiaal ……………………..  

Personeel (vraag 7) ……………………..  

Afschrijving auto’s (vraag 8) ……………………..  

Benzine ……………………..  

Marketing .............................  

Overige constante kosten 26.771,11  

Totale kosten   .................. 

Resultaat (winst/verlies1))   .................. 

 

 
 

  Berekeningen: 

Opbrengsten  
 
 

 Afdracht restauranteigenaren  
 
 

Materiaal  
 
 

Benzine  
 
 

Marketing  
 
 

 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________

noot1  Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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Resultatenbegroting over 2017 van Speeddate.nl (getallen x € 1) 
Dekkingsbijdrage  ……………… 

Constante kosten:   

Hapjes ………………  

Personeel ………………  

Auto’s ………………  

Marketing ………………  

Overige kosten ………………  

Totale constante kosten  ……………… 

Resultaat  ……………… 

 
  Berekeningen: 

Dekkingsbijdrage  
 
 

Hapjes  
 
 

Marketing  
 
 

 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 


