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Het was fijn dat we in  
september ‘gewoon’  
weer konden starten  
met al onze lessen  
in een zaal.
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VOORWOORD

Beste lezers,

Hierbij bieden wij jullie ons jaarverslag van het seizoen 2020-2021 van onze vereniging aan.  
Geen vereniging zonder haar leden, goed dat jullie erbij zijn!
Het was een heftig jaar voor iedereen. We hebben best wat leden zien vertrekken, maar gelukkig  
ook weer leden mogen ontvangen. We laten dit seizoen achter ons en gaan vol enthousiasme  
verder met dit nieuwe jaar. We zetten onze schouders er onder en gaan er met z’n allen voor  
zorgen dat het een mooi jaar gaat worden.

Wat zijn we TROTS! Trots op al onze trainsters en trainers die er elke keer weer voor zorgen dat de 
kinderen plezier hebben in hun sport. Trots op al die ouders die elke keer weer klaar staan om op 
welke manier dan ook te helpen waar dit nodig is. Trots op al die andere vrijwilligers die hun steentje 
bijdragen om onze vereniging gezond te houden. Enorm bedankt iedereen.
Want wat is er weer hard gewerkt door iedereen, voor en ook achter de schermen. Het nieuwe 
seizoen draait weer op volle toeren. We zijn volop aan het trainen, de zalen moesten weer geregeld 
worden. Hoe zorgen wij ervoor dat iedereen op zijn dagen en gewenste tijden kan trainen? Dit is altijd 
een flinke puzzel en is ook dit jaar weer gelukt.

Het is toch fantastisch om te zien dat de kinderen weer lekker binnen in de zalen kunnen trainen.  
Alle spullen bij de hand hebben, geen last van de zon of de regen en de kou. Gewoon binnen zoals 
het hoort. Fijn!

We zitten ook alweer volop in het organiseren en bezoeken van de wedstrijden, dit kost ook wat 
voorbereiding, maar met hulp van het bestuur, trainsters en ouders komt het helemaal goed. 
Na een lange tijd mogen we weer de zaal in en meedoen met wedstrijden. Niks is zo leuk om aan 
iedereen te laten zien waar je zo hard voor getraind hebt de afgelopen tijd. Dit is toch waar we het 
allemaal voor doen, de kinderen mee zien doen aan wedstrijden. Daar hoort plezier bij, maar ook 
spanning en teleurstelling.

Wij hopen dat dit een mooi sportjaar gaat worden, met trainingen in de zaal en volop wedstrijden 
met ouders op de tribune. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat het een sportief jaar gaat  
worden en dat we als vereniging mogen groeien en mooie herinneringen mogen maken. 
We hebben het volste vertrouwen in jullie enthousiasme en inzet, dus we gaan er weer voor.
Wij hopen jullie te ontmoeten op de komende ALV op dinsdag 14 december 2021.

Tot dan!

Namens het bestuur,
Monique Droog
Voorzitter

Buiten trainen tijdens  
de tweede lockdown.  
Onze sporters maakten  
er het beste van in 
de wind, regen en 
sneeuw.
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Op 12 december,  
de zaterdag voor  
de lockdown, was er 
een wedstrijdtraining 
voor de Jong Talenten.

1.  
WAT BRACHT HET
SPORTSEIZOEN 
2019-2020

1.1
Sportgroep gymnastiek
Onder de noemer gymnastiek vallen  
een 3-tal groepen:
• Ouder en Kind op de vrijdagochtend  
 in de Lupine met juf Astrid
• Ouder en Kind op de zaterdagochtend 
 in de Vroonhoeve met juf Astrid en  
 juf Lieke
• Kleuters op de zaterdagochtend  
 in de Vroonhoeve met juf Lieke

Het seizoen 2020/2021 was een roerig 
coronajaar. We hebben een aantal lessen 
kunnen geven, maar ook een flink aantal 
niet. Doordat we een hele tijd stil hebben  
gelegen met deze groepen door de  
coronamaatregelen hebben wij een  
aantal leuke activiteiten digitaal  
verstuurd. Zo hebben we de ‘Gym Bingo’ 
en het ‘nijntje Beweegalfabet’ gedeeld 
met de kinderen van de gymgroepen. 
Ook hebben alle kinderen een nijntje 
tasje gehad met leuke nijntje dingen erin 
en een blad met oefeningen voor thuis.

In het begin van het seizoen zijn we  
lekker in de zaal gestart. Gelukkig  
hebben we nog wel Sinterklaas  
kunnen vieren met de kinderen.  
Maar daarna gingen we begin december 
weer in een lockdown met elkaar.
 
In april zijn we met de kleuters weer 
gaan gymmen, maar dan buiten in het 
Europapark in Kerk en Zanen. De Ouder 
en Kind les kon helaas niet opstarten. 
Dit had te maken met de hoeveelheid 
volwassenen die bij elkaar mochten zijn.
In Mei zijn we met alle lessen naar de 
tent gegaan om te gymmen. Dit was een 
super oplossing! Je zag de kinderen en 
de ouders weer genieten van het  
bewegen met elkaar.

We hebben het jaar gelukkig weer af 
kunnen sluiten in de zaal. De laatste  
les van het seizoen hebben we gebruikt 
om met alle ouders en kinderen te 
picknicken.

1.2
Sportgroep Turnen
Na de zomervakantie in 2020 was er 
goede hoop dat de wedstrijden weer 
konden worden opgepakt. We konden 
weer binnen trainen! 
In december was de try out voor het 
wedstrijdseizoen van de selectie.  
Helaas kwam toen de lockdown en zijn 
de online- en buitenlessen weer gestart 
voor alle recreatie- en selectiegroepen.
Rekening houdend met alle maatregelen 
kon Sinterklaas bij de turngroepen voor 
de lockdown nog met zijn pieten op 
bezoek komen.

Halloween in de turnlessen.

Sinterklaas en zijn 
pieten op bezoek  
bij Wilskracht.
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Om ook in de regen buiten te kunnen  
turnen met alle turngroepen en na een 
paar maanden ook weer op toestellen,  
is er een crowdfunding opgestart door 
ouders om een grote partytent aan te 
kunnen schaffen. Het bedrag was erg 
snel bij elkaar. Samen met ouders is  
de tent opgebouwd en ingericht.  
Alle turnsters, groot en klein konden 
weer op de balk, aan de brug en op de 
airtrack turnen.

Eind mei mochten we weer de zaal in.  
Na een laatste training in de tent,  
sloten we deze periode af met een  
feestelijke middag.

Het was een seizoen met veel  
ervaringen, “turnen” in de sneeuw,  
in de tent en uiteindelijk weer in  
de zaal.

De selectie kon na een jaar niet te zijn 
geweest, op het allerlaatste moment 
toch nog op kamp.

Alle groepen recreatie en selectie  
hebben het seizoen af kunnen sluiten 
met gezellige trainingen en uitjes.

Selectieturnsters tijdens een open techniektraining in Amstelveen.

Buitentraining bij  
Fort ALPHA. Flexibiliteit, 
kracht, conditie,  
durf en behendigheid.
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Online training tijdens 
de tweede lockdown.

Vera behaald haar  
diploma KNGU- 
trainster RG niveau 3.

Alternatieve kerstdemo, 
groepsfoto en een  
online demo.

1.3
Sportgroep Ritmische  
Gymnastiek

Het sportseizoen 2020/2021 was in  
veel opzichten een bewogen jaar. Onze 
trainsters moesten niet alleen fysiek 
flexibel zijn, maar ook snel schakelen 
tussen de verschillende maatregelen. 

Het was fijn dat we in september  
‘gewoon’ weer konden starten met  
al onze lessen. Omdat sommige zalen  
nog niet beschikbaar waren moesten  
verschillende lessen verplaatst  
worden naar andere locaties. 

Het traject om Ritmische Gymnastiek 
meer naamsbekendheid te geven werd 
na de zomervakantie voortgezet. Door 
alle maatregelen werd er ingezet op 
meer promotie via social media. Een  
promotiefilmpje waarin te zien is wat  
Ritmische Gymnastiek is werd online 
gezet en is te bekijken via het scannen 
van een QR code op de promotieflyers. 
Helaas konden we deze flyers niet  
uitdelen op de verenigingsdagen in  
september in de Ridderhof en in de  
Baronie omdat deze werden afgelast. 
Ook het uitdelen van flyers op de  
jaarmarkt kon niet doorgaan. 

Gelukkig hadden we ook goed nieuws. 
Vera behaalde op 16 september haar  
diploma KNGU trainster Ritmische  

gymnastiek niveau 3 en Melinda was  
te zien in de videoclip “Tokyo Music 
Experience” van de Rotterdamse band 
“Rats on Rafts”.

Op maandag 14 december kwam geheel 
onverwachts de boodschap dat binnen 
sporten vanaf 15 december niet meer 
mogelijk was tot ten minste 19 januari. 
Het idee om, in plaats van onze  
jaarlijkse kerstdemo, elke groep een 
dans te laten opnemen in hun eigen les 
en dit rond kerst en nieuwjaar te delen 
op onze social media accounts viel  
hierdoor in het water. Gelukkig hadden 
bijna alle groepen al een leuke  
groepsfoto gemaakt zodat deze vlak voor 
kerst gedeeld kon worden. De eerste 
divisie had hun dans al opgenomen en 
deze is dan ook gedeeld op onze social 
media accounts.

De trainingen werden weer online en 
buiten opgepakt. Door wind, regen, 
sneeuw, dwars door alles heen. Na 
meerdere verlengingen van de lockdown 
en bijna een half jaar online en buiten 
trainen mochten we 19 mei weer de zaal 
in! Helaas was dat te laat om het  
wedstrijdseizoen nog door te laten  
gaan en werd deze begin april al door  
de KNGU afgeblazen.
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Overzicht wedstrijden en resultaten 

Eerste Divisie
20/06/21 Onderlinge clubwedstrijd in Amsterdam, 9x goud, 4x zilver, 1x brons.
04/07/21 BadhoeveCup, goud en zilver voor Femke.
18/07/21 Online Dream Cup, 11 podiumplaatsen.

Alle trainsters, juryleden en vrijwilligers: Bedankt voor jullie inzet, tijd en enthousiasme bij deze wedstrijden!

De meisjes van de Eerste Divisie  
deden in juli mee aan de Online 
Dream Cup waarbij een juryteam  
via een livestream de oefeningen 
beoordeelde.

We sloten het  
jaar leuk af met  
de onderlinge  
wedstrijden met  
ook dit jaar weer 
clubkampioenen 
Eerste-, Tweede-  
en Eredivisie.

Selectie 
In de laatste week van de zomer -
vakantie vond de zomerstage voor de 
eerste divisie weer plaats in Nieuwe 
Sloot. Ook meerdere meisjes van de 
tweede divisie deden dit seizoen een 
aantal dagen met veel plezier mee. 

De meisjes van de eerste divisie  
trainden in september en oktober twee 
keer samen met de Badhoeve om van 
elkaar te leren en elkaar te inspireren. 
Helaas gingen de vriendschappelijke 
wedstrijden die in het najaar gepland 
stonden vanwege de oplopende 
coronabesmettingen niet meer door. 
In juni konden deze wedstrijden alsnog 
plaatsvinden. Welliswaar zonder publiek 
of met ingestuurde filmpjes maar het 
was fijn om toch nog aan wedstrijden 
mee te kunnen doen.

De Tweede Divisie sloot het seizoen af 
met kanoën op de Nieuwkoopse plassen 
en een gezellige picknick. De Jong Talent 
en Competitie Groep gingen samen  
klimmen bij Fort Alpha.

Topsport
Om een hoger niveau te bereiken is er  
op zaterdag een Star Class waardoor  
het door het aanbieden van meer  
trainingsuren mogelijk is om op het  
allerhoogste niveau aan wedstrijden  
mee te doen. 
Femke en Lisa kregen ondanks de  
lockdown weer een verlenging van  
hun NOC*NSF Beloftenstatus. 

Toen wedstrijden in juni weer werden 
toegestaan besloten we alles op  
alles te zetten om onze jaarlijkse  
onderlinge wedstrijd ondanks de zeer 
korte voorbereidingstijd te laten  
doorgaan. Voor de recreatiegroepen en 
Jong Talent met een mooie demo en voor 
de selectiegroepen een onderlinge  
wedstrijd. Zo kon iedereen het jaar toch 
nog op een leuke manier afsluiten.

Recreatie
Met het starten van het sportseizoen 
bleek dat de locatie in het Baken nog 
steeds onvoldoende leden had. Deze 
groep is hierdoor opgeheven en Vera is 
op hetzelfde tijdstip een recreatief uur 
gestart in de Havixhorst. Door de komst 
van kinderen die via Sjors Actief een 
proefles hadden aangevraagd, waren er 
in de eerste les al een aantal kinderen 
aanwezig. Helaas kwamen niet alle leden 
na de lange lockdown weer terug, de 
kinderen zijn verdeeld over de andere 
groepen van Melinda en Vera.

Eerste wedstrijd  
na 1,5 jaar geen.   
Onderlinge wedstrijd 
met de Badhoeve, 
OBQ, GTV Hilversum 
en TSA.
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2. 
VRIJWILLIGERS

Onze vereniging heeft een vaste groep vrijwilligers die zich altijd en 
onvoorwaardelijk inzetten om sporten mogelijk te maken. Dat was de 
afgelopen anderhalf jaar in verschillende opzichten zwaar. We hebben 
met zijn allen geprobeerd om alles te regelen tijdens de sluiting(en) van 
de gymzalen maar ook toen ze weer open gingen. En wat fijn als het het 
bestuur, de trainsters, de gemeente en ouders/vrijwilligers samen lukt om 
sporten mogelijk te maken. Hartelijk dank daarvoor!

Wij roepen een ieder op om, waar mogelijk, ook een kleine taak op zich 
te nemen. Vraag bijvoorbeeld de trainster van je kind bij de aankondiging 
van een (onderlinge) wedstrijd, teamuitje of ander samenkomen eens 
of je ergens bij kunt helpen. Ook bij de hierna genoemde sponsoracties 
kun je je hulp aanbieden. Zo maken vele handen licht werk en creëren we 
clubgevoel.

Turnsters en ouders zetten
samen de partytent neer
op het grasveld bij zwembad  
De Hoorn.

Buiten trainen op  
echte toestellen bij 
onze turntent op  
het grasveld van  
zwembad De Hoorn.
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3. 
SPONSORING

Posters op de ramen 
voor de online collecte 
voor Jantje Beton. 

In de cijfers is te zien dat wij afgelopen 
jaar, ondanks alle beperkende  
maatregelen een mooi bedrag hebben 
opgehaald via diverse sponsoracties. 

Grote Clubactie
We begonnen het seizoen 2020-2021 
zoals gebruikelijk met de Grote Clubactie 
(GCA). Deze actie is al jaren landelijk  
bekend en levert altijd een mooi bedrag 
op voor alle verenigingen. GCA gaat ook 
met haar tijd mee en heeft de online  
verkoop naar een hoger niveau getrokken 
door verkoop via de QR-code en 
verkoop link aan te bieden. Hier hebben 
onze leden veel gebruik van gemaakt. 
Echter zagen wij, na het invoeren van de 
“ouderwetse” boekjes, dat de eenmalige 
machtiging dit seizoen toch nog vaker 
gekozen is om een lot te kopen. Omdat 
het invoeren van de machtigingen toch 
nog een tijdrovend karwei is hopen wij 
volgend jaar nog meer online en minder 
papieren verkoop te zien. Maar, elk  
verkocht lot is er 1, we zijn uiteraard  
blij met alle verkochte loten!

Jantje Beton
Jantje Beton is een actie die wij ook al 
een aantal jaar een warm hart toedragen 
met een mooi zakcentje voor de  
vereniging. Ook deze collecte gaat  
met zijn tijd mee en gaf dit jaar de  
mogelijkheid om online te doneren.  
Door de aanhoudende maatregelen in  
de periode van de collecte hebben wij er 
dit seizen voor gekozen om niet van deur 
tot deur te  gaan maar alles in te zetten 
op de online collecte. We hebben veel 
promotie op onze sociale media gedaan 
en een aantal mensen heeft de poster 
in het keukenraam gehangen (waarvoor 
dank). Wij waren blij verrast dat de 
opbrengst hoger uitkwam dan eerdere 
seizoenen. Voor ons reden om volgend 
jaar de collecte aan huis te gaan  
combineren met de online collecte. 
Want het is belangrijk dat alle kinderen 
kunnen spelen.

Turntent
En toen kwam er in het voorjaar een 
prachtig opgezette sponsoractie bij de 
turnafdeling! Tijdens de lockdown was 
het niet mogelijk om gebruik te maken 
van de zalen. Als alternatief werden de 
lessen online gegeven via Zoom. Het vol-
gen van online lessen was niet optimaal 
en je mist de toestellen en gezelligheid 
van je trainingsmaatjes. Vanuit enkele 
turnouders is toen het idee geboren om 
een partytent aan te schaffen waarin vol-
doende ruimte was om enkele toestellen 
te plaatsen en weer gezamenlijk les te 
volgen. Via Facebook is een inzamelings-
actie gestart en daarnaast zijn er tulpen, 
cupcakes en stroopwafels verkocht.  
Ook hebben we een bijdrage mogen 
ontvangen van Tandheelkundig Centrum 
Boskoop en Bouwkundig Adviesbureau 
J39. Veel dank gaat ook uit naar  
Zwembad De Hoorn waarvan we een deel 
van hun grasveld naast het zwembad 
mochten gebruiken voor de tent. 

Sponsorplan
Voor de zomervakantie is tenslotte een 
start gemaakt met het opzetten van 
een sponsorplan voor onze vereniging. 
Met een goed sponsorplan kunnen wij 
sponsoren een goed beeld schetsen van 
de mogelijkheden en kosten voor spon-
soring. Dit zal een proces zijn van enkele 
maanden en we gaan er van uit dat aan 
het eind van het volgende seizoen dit 
helemaal rond zal zijn.

Superloten voor  
de Grote Clubactie.
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4. 
LEDEN 
ADMINISTRATIE

Nieuw ledenadministratiesysteem: All United
Jarenlang heeft de KNGU het programma DigiMembers (DM) verplicht 
om te gebruiken als ledenadministratie en facturatieprogramma voor 
Turn- en Gymnastiek Verenigingen. Dit programma was inmiddels  
verouderd en moeilijk nog up-to-date te houden. Eind vorig jaar gaf 
KNGU aan met het programma te gaan stoppen en bood twee  
alternatieven aan. Wilskracht heeft na onderzoek gekozen voor  
All United (AU). Dit programma had zijn sporen reeds verdiend bij  
vele sportverenigingen. Per 1 januari 2021 zijn wij hier op overgestapt. 
Per 1 april is DigiMembers definitief opgehouden te bestaan.

All United is een modern programma met vele mogelijkheden,  
welke overigens ook op maat gemaakt kunnen worden al naar gelang 
van het wensenpakket van een vereniging. Als ledenadministrateur  
is het erg prettig om mee te werken en ook veel minder tijdrovend  
dan DM. Zo moest in het verleden moest een handgeschreven  
inschrijfformulier omgezet worden in DM. Met de nodige schrijffouten 
of onleesbare handschriften soms een tijdrovend karwei. Nu kunnen 
nieuwe leden op de website een elektronisch formulier invullen.  
In dit formulier zijn al een aantal controles ingebakken, bijvoorbeeld 
een controle van de IBAN-rekening. Het nieuwe lid krijgt automatisch 
een bevestigingsbrief per e-mail toegezonden. Voor de ledenadmini-
stratie is slechts een summiere controle nodig en dan “aanname”:  
alle gegevens staan in het systeem. Ook meldt het systeem  
bijvoorbeeld dat het nieuwe lid vroeger al lid was, gegevens zijn  
nog eenvoudiger over te nemen. Bij opzegging krijgt het lid een  
automatisch gegenereerde bevestigingsbrief per e-mail toegezonden.

De lesindeling is makkelijker te maken, ook contributie berekeningen 
gaan aanzienlijk vlotter. Per dag (’s nachts) wordt automatisch  
het ledenbestand gesynchroniseerd met de KNGU zodat ook de  
bondscontributie facturatie door KNGU gladjes kan verlopen.

De samenwerking met All United verloopt prettig. Bij vragen of  
problemen kun je een ticket sturen waarop over het algemeen snel 
wordt gereageerd. Overal in het programma zijn “hulpknoppen”  
aanwezig waarmee je direct uitleg of hulp kunt zien/krijgen, welke 
veelal met filmpjes nog extra worden toegelicht.

Samengevat: een fraai en klantvriendelijk programma.

Corona  
teamwedstrijd vlak 
voor de lockdown 
voor onze turnsters.

De recreatiegroep  
4-6 jaar van Vera gaf 
tijdens de onderlinge 
wedstrijd een mooie 
demo.
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Momenteel biedt de Vereniging op 7 locaties in Alphen aan den Rijn wekelijks 37 lessen aan.  
De lesuren zijn als volgt verdeeld over het sportaanbod:

Turnen 18
Ritmisch gym 15
Ouder en Kind 2
Kleutergym 1
SportFit 50+ 1
TOTAAL 37

Seizoen 2019 – 2021
Vorig seizoen hadden we gemiddeld 500 leden per maand. De pandemie heeft ons hard geraakt wat zichtbaar is  
in het aantal opzeggingen tijdens de 1e lockdown vanaf april 2020. Ook het vertrek van de Free-runners heeft  
gezorgd voor een grote daling in leden. Aan het eind van vorig seizoen was het ledenaantal gedaald tot net onder  
de 400. De daling duurde tot oktober 2020 waar we een aantal hadden van 340

Seizoen 2020 – 2021
Vanaf november mochten we weer nieuwe leden verwelkomen waardoor het ledenaantal weer steeg tot het  
niveau van begin seizoen 2020-2021. Helaas vanaf halverwege december 2020 start van de 2e lockdown  
waardoor wederom een groot aantal leden hun lidmaatschap hebben opgezegd.

Wat het komend seizoen zal brengen is de grote vraag. Met ons lesaanbod en vele locaties hebben we in  
ieder geval een brede basis gelegd om te groeien. Daarnaast zijn we zeer actief op social media om nieuwe  
leden te werven. Want zeg nou zelf; gymnastiek is toch de leukste sport om te beoefenen?

Ledenoverzicht seizoen 2020 - 2021
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5. 
FINANCIEEL
JAARVERSLAG
2019-2020

Ingesloten in het jaarverslag is een 
beperkte weergave van de jaarrekening 
over seizoen 2020-2021. De volledige 
jaarrekening is op te vragen bij de  
penningmeester via: 
penningmeester@wilskrachtalphen.nl  

Overeenkomstig de statuten loopt ons 
boekjaar gelijk aan een sportseizoen, 
namelijk vanaf 1 september tot en met  
31 augustus. 

Exploitatie 2020-2021
Evenals vorig financieel jaar hebben we 
een uitdagend seizoen achter de rug 
waarbij de pandemie nog niet beheers-
baar bleek. Ook onze vereniging heeft te 
kampen gehad met beperkingen. Tegen 
de verwachtingen in hebben het jaar 
toch kunnen afsluiten met een tekort 
welke lager is dan we vorig jaar voorzagen. 
We hebben het jaar afgesloten met een 
tekort van €11.000 tegenover een tekort 
van €3.000 vorig jaar.

Staat van baten en lasten over 2020-2021
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Balans en Resultaten rekening

Contributies
Als gevolg van het beperkt beschikbaar 
zijn van zalen om in te sporten in  
combinatie met een lange lockdown van 
vijf maanden hebben een groot aantal 
leden hun lidmaatschap opgezegd.  
Een aantal zijn buitensporten gaan  
doen welke minder last hadden van  
beperkingen zoals tennis of atletiek.  
Een aantal heeft door gebrek aan o.a. 
wedstrijden, het aanbod van online  
lessen, beperkende maatregelen of  
overige persoonlijke redenen hun  
motivatie verloren en opgezegd. Deze 
daling in leden heeft zijn weerslag gehad 
op de contributie-opbrengsten welke zijn 
gedaald met 34% tot €84.000. 

Overige opbrengsten
De overige opbrengsten zijn gestegen 
met €2.000 tot €11.000 en bestaan 
hoofdzakelijk uit sponsorbaten en  
opbrengst uit de Grote Clubactie.  
De opbrengst uit de Grote Clubactie 
ad €4.430 tegenover €3.610 vorig jaar 
heeft ons positief verrast. Naast de grote 
hoeveelheid verkochte gewone loten zijn 
ook superloten verkocht welke hebben 
bijgedragen aan een hogere opbrengst. 
De opbrengsten uit sponsoring bestaat 

uit een inzamelingsactie op facebook 
voor de aanschaf van een grote  
buitentent om in te sporten.  
De turndivisie heeft zich hiervoor  
ingespannen waarbij ook flessen zijn  
ingezameld en stroopwafels en tulpen 
zijn verkocht. Daarnaast heeft het  
bestuur fondsen aangeschreven waarbij 
we van Fonds Alphen (voorheen VSB 
Fonds Alphen aan den Rijn) en Stichting 
Rijnkade 1630 bijdrages hebben  
mogen ontvangen voor de aanschaf  
van toestellen ad €3.000. 
De overige opbrengsten ad €2.000 
bestaan uit opbrengsten Sponsorkliks, 
Vriendenloterij, Jantje Beton en  
Rabo Clubsupport.

Zaalhuur
Als gevolg van de lockdown vanaf  
halverwege december 2020 is het vijf 
maanden niet mogelijk geweest om  
gebruik te maken van de zalen.  
Dit heeft geresulteerd in een daling van 
de huurlasten van ongeveer €20.000 ten 
opzichte van vorig boekjaar. Dit voordeel 
is aan de leden teruggegeven in de vorm 
van een korting op de contributie van 
37,5% eveneens voor een periode van  
vijf maanden. 
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Materiële vaste activa
In het boekjaar is geïnvesteerd in een 
brug met ongelijke leggers en een  
partytent zodat buiten kan worden 
getraind. De aanschaf is hoofdzakelijk 
gefinancierd met sponsoropbrengsten  
en een klein deel ten laste van de  
bestemmingsreserve. Afschrijving van 
materiële activa is 10% per jaar naar 
rato al naar gelang hun verwachte  
gebruiksduur.

Kapitaal
Uit de balans per 31 augustus 2021 is 
zichtbaar dat de vereniging een positief 
kapitaal heeft van €115.000 tegenover 
€136.000 vorig jaar. In het kapitaal zijn 
twee bestemmingsreserves opgenomen 
voor toekomstige uitgaven ad €77.000; 
Reserve toestellen en materialen  
ad €27.000 en een Continuïteitsreserve 
ad €50.000. Tegenover de reserveringen 
is als dekking een spaarrekening  
opgenomen met een saldo einde  
boekjaar van €80.000. 

Bestemming exploitatiesaldo
Overeenkomstig het voorstel tot  
bestemming van het exploitatiesaldo is 
het tekort over dit seizoen in mindering 
gebracht op de algemene reserve.  
Daarnaast is een bedrag van €4.902 
toegevoegd aan de bestemmingsreserve 
toestellen en materialen. 
Deze toevoeging betreft de sponsor-
opbrengsten welke direct zijn toe te 
wijzen aan investering in toestellen  
en materialen.

Reserve toestellen en materialen  
ad €27.000
Dit bedrag zal de vereniging wenden 
aan toestellen die directe vervanging of 
reparatie nodig hebben. Om de leden te 
voorzien van moderne kwalitatief goede 
toestellen en materialen die voldoen  
aan de laatste veiligheidsvereisten  
is in vorig seizoen hiervoor een bestem-
mingsreserve gevormd. De verwachting 
is dat komende jaren een groot aantal 
verouderde toestellen en materialen  
vervangen dienen te worden wat de 
nodige uitstroom van liquiditeit met zich 
mee zal brengen. Naast deze reservering 
zullen ook diverse fondsen benaderd 
worden ter bijdrage aan de financiering. 
Ook zullen leden hun uiterste best doen 
via specifieke sponsoracties aanschaf-
kosten in te zamelen.  

Continuïteitsreserve ad €50.000
Deze reserve is gevormd ter dekking  
van de exploitatiekosten en kosten ter 
besteding aan de doelstelling welke  
een vast karakter hebben met als doel 
het kunnen voorzien in de continuïteit  
op korte termijn (één jaar). Bij een  
toekomstige positieve exploitatie zal  
aan de reserve gedoteerd worden ter 
versterking van het weerstandsvermogen. 
  
Overlopende passiva
Onder de overlopende passiva zijn  
opgenomen facturen en declaraties  
ontvangen na 31 augustus waarvan  
de lasten betrekking hebben op de  
exploitatie van gerapporteerd seizoen.

Wilskracht turnsters
tijdens de buitentraining.
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De toename van de schulden ziet voornamelijk toe op de toegenomen huurschuld aan 
de Gemeente Alphen aan den Rijn. Intern hadden ook zij te maken met uitdagingen 
wat betreft de pandemie. Dit heeft met zicht meegebracht dat er een grote  
achterstand is ontstaan in de verhuuradministratie. De huur van de zalen vanaf  
mei tot einde seizoen zijn pas in oktober gefactureerd en door de Vereniging betaald.
De begroting is met maximale inspanning gemaakt die beschikbaar is geweest in  
de vrijwillige en onbezoldigde functie van penningmeester. Een begroting kan nooit  
een weergave zijn van de realiteit en is opgesteld voor sturing tijdens het financiële 
boekjaar 2021-2022. 

Het bestuur heeft kennis genomen van de begroting en input gegeven waar bijsturing 
gewenst was om te komen tot huidige weergave. 

Tijdens de maandelijkse bestuursvergadering worden de gerealiseerde resultaten  
van de Vereniging door het bestuur gemonitord, besproken en vergeleken met de  
begroting. Indien noodzakelijk zal tijdig worden bijgestuurd.

Begroting 2021 - 2022
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Toelichting begroting 2021-2022
Het afgelopen seizoen heeft de kaspositie zwaar te lijden gehad onder 
de afname van het aantal leden. De begroting voor komend seizoen is 
opgesteld met het uitgangspunt dat het een ‘normaal’ jaar zal worden 
waarbij we volledig gebruik kunnen maken van de zalen i.c.m. huidig 
lesaanbod. Door onzekerheid hoe de pandemie zich zal ontwikkelen 
zijn de begrote opbrengsten vooralsnog voorzichtig ingeschat. Dit  
betekend dat bij ongewijzigde omstandigheden en huidig ledenaantal 
de Vereniging komend seizoen met een tekort zal afsluiten van  
ongeveer €23.500. Omdat de Vereniging voldoende financiële reserves 
heeft zal het tekort ten laste komen van het kapitaal. 
 
Contributie-opbrengsten 
De contributie-opbrengsten zijn voorzichtig ingeschat op basis van het 
aantal leden per einde seizoen 2019-2020 evenals het extrapoleren van 
de facturatie over september 2021 naar een heel seizoen. Als gevolg 
van de terugloop in aantal leden afgelopen seizoen is de bezetting van 
een groot deel van de lessen te laag. Momenteel zien we een stijging 
van het aantal aanmeldingen wat gunstig is voor de bezetting en  
een stijging impliceert voor komend seizoen in hogere contributie- 
opbrengsten. Uit voorzichtigheid en onzekerheid wat betreft de  
ontwikkeling van het indammen van de pandemie is met deze stijging 
geen rekening gehouden. 

Sponsoropbrengsten 
Ook de sponsoropbrengsten zijn voorzichtig ingeschat omdat hierte-
genover geen verplichtingen van derden staan en elk jaar een onzeker 
karakter met zich mee brengen. Indien beide opbrengsten positiever 
uitpakken dan zal het tekort voor komend seizoen significant lager zijn 
of wellicht tegen break-even aan lopen.

Kosten trainsters en assistenten
De trainsters ontvangen een vrijwilligersvergoeding gebaseerd op hun 
opleidingsniveau en ervaring. In de huidige begroting is de vergoeding 
gebaseerd op het huidige lesaanbod en ligt in lijn met vorig seizoen. 
In de begrote kosten is een opleidingsbudget opgenomen van €1.500 
welke bedoelt is voor de groei van assistenten tot trainsters ter  
verlichtingen en mogelijke vervanging van de huidige trainsters mocht 
dit zich voordoen. Doorgroei van assistenten is zeer wenselijk omdat 
door gebrek aan trainsters enkele huidige trainsters meer lessen op 
zich nemen.

Zaalhuur
De kosten voor de zaalhuur zijn gestegen door indexering huur door  
de Gemeente evenals een stijging in kosten door gebruik van de  
nieuwe Scope zalen. Daarnaast is het lesaanbod bij aanvang van  
seizoen 2019-2020 uitgebreid om voor de disciplines tot een  
gebalanceerd en evenwichtig aanbod te komen.

Afschrijvingen
Voor de investering in toestellen en materialen wordt een gemiddelde 
verwachte gebruiksduur aangehouden van 10 jaar. Jaarlijks wordt dus 
10% afgeschreven. De afschrijvingslasten voor komend seizoen liggen 
in lijn met vorige seizoenen.

Algemene kosten
De begrote kosten liggen in lijn met de realisatie van afgelopen  
seizoen.

De allereerste  
wedstrijd voor onze  
jonge turnsters werd 
beloond met een 
mooie medaille.

In juli deed Femke 
mee aan de  
BadhoeveCup.
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