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Opgave 3 
 
De penningmeester van de korfbalvereniging SBA (Sportiviteit Boven Alles) wil 
voor het seizoen 2010-2011 financiële overzichten opstellen. Het seizoen loopt 
van 1 juli t/m 30 juni. Hij stelt de Staat van baten en lasten, de Staat van 
ontvangsten en uitgaven en de balansen per 1 juli 2010 en 30 juni 2011 op. 
Ter informatie heeft hij ook het ledenbestand met contributieverplichtingen ter 
beschikking. 
 

(Gedeeltelijke) Staat van baten en lasten SBA seizoen 2010-2011 
(getallen in euro’s) 

Baten   Lasten 
Contributies ……… Bondslasten 1.750 
Netto-opbrengst oud papier 2.882 Kosten trainingen 2.093 
Netto-opbrengst grote 
clubactie 

 
596 

 
Kosten huisvesting1) 

 
6.000 

Brutowinst kantine 1.950 Materiaalkosten 883 
Subsidie gemeente 567 Administratiekosten 546 

 

 
 
ledenbestand per 1 juli 2010 aantal totaal contributieverplichting 

(in euro’s) 
senioren 25   2.750 
junioren 15   1.500 
aspiranten 20   1.800 
pupillen 10   800 
niet spelend 15   600 
totaal 85 7.450 

 
 
Balansposten (in euro’s) 30 juni 2011 1 juli 2010 
Te ontvangen contributies2) 240         320 
Te betalen zaalhuur2) 150 120 
Liquide middelen 2.200 1.500 

 
 noot 2 Alle openstaande vorderingen en verplichtingen van het voorafgaande seizoen worden in de 

loop van het volgende seizoen voldaan. 

noot 1 Kosten huisvesting bestaan voor twee derde deel uit zaalhuur. 
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De penningmeester gaat berekenen voor welke bedragen de post Contributies 
op de Staat van baten en lasten en op de Staat van ontvangsten en uitgaven 
wordt opgenomen. Het aantal leden gedurende het seizoen 2010-2011 blijft 
gelijk. 
 

1p 14 Welk bedrag aan contributies moet op de Staat van baten en lasten van het 
seizoen 2010-2011 worden opgenomen? 

2p 15 Bereken het bedrag dat aan contributies op de Staat van ontvangsten en 
uitgaven van het seizoen 2010-2011 moet worden opgenomen. 
 
Voor het seizoen 2011-2012 gaat de zaalhuur per uur met € 1,75 omhoog naar  
€ 21,75. Het aantal uren dat de zaal wordt gehuurd blijft gelijk, evenals het 
aantal leden en de samenstelling ervan. Het bestuur stelt voor om de stijging 
van de zaalhuur door te berekenen in de contributie van alleen de spelende 
leden. Voor elk spelend lid gaat de contributie met een gelijk bedrag omhoog.  
 

2p 16 Bereken voor het seizoen 2010-2011 het aantal uren dat de zaal wordt gehuurd. 
 
De vader van pupil Bart geeft in een brief aan het bestuur aan dat hij het met de 
contributieverhoging niet eens is. De contributieverhoging is voor een pupil naar 
verhouding (procentueel) veel hoger dan voor een senior.  
 

3p 17 Toon met een berekening aan of de vader van Bart gelijk heeft.  
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