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Opgave 4 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 5 tot en met 7. 
 
In deze opgave wordt afgezien van belastingen. 
 
De kynologenclub Middelburg (KCM) is een vereniging voor hondenbezitters die 
− via het clubblad voorlichting verstrekt en hondenbezitters met elkaar in 

contact brengt; 
− cursussen verzorgt op een van de gemeente gehuurd oefenterrein bij het 

eigen clubhuis; 
− jaarlijkse hondententoonstellingen en keuringen organiseert. 
 
Als voorbereiding van de aanstaande algemene ledenvergadering (ALV) heeft 
de penningmeester de financiële gegevens verzameld. Aan de ALV wil de 
penningmeester een overzicht van ontvangsten en uitgaven over 2009 
presenteren. De balans per 1 januari 2009 en een gedeeltelijk ingevuld overzicht 
van de ontvangsten en uitgaven over 2009 zijn in informatiebron 5 opgenomen. 
Op basis van het volledig ingevuld overzicht wil de penningmeester met een 
voorstel komen om de contributie voor 2010 aan te passen. De contributie- 
regeling voor 2009 is opgenomen in informatiebron 6. 
 

2p 19 Noem twee bevoegdheden van de ALV bij een vereniging. 
1p 20 Verklaar met behulp van informatiebron 5, dat de bank bereid is KCM slechts tot 

een beperkt deel van de waarde van het onderliggend onroerend goed een 
hypothecaire lening te verstrekken. 

4p 21 Bereken het bedrag van de contributies dat in het overzicht van ontvangsten en 
uitgaven over 2009 opgenomen moet worden. 
 
In informatiebron 7 zijn de gegevens opgenomen van de cursussen die KCM in 
2009 heeft georganiseerd. 
 

1p 22 Bereken de ontvangsten uit cursusgelden zoals deze in het overzicht van 
ontvangsten en uitgaven over 2009 opgenomen moeten worden. 

3p 23 Stel het overzicht van ontvangsten en uitgaven over 2009 op. Vul hiertoe de 
uitwerkbijlage die bij deze vraag hoort, verder in. Daar waar een bedrag nog 
berekend moet worden, deze berekening opnemen. Geef aan of er een 
overschot of een tekort over 2009 is. 
 
Op basis van het overschot van ontvangsten en uitgaven over 2009 wil een lid 
van de kascontrolecommissie aan de ALV voorstellen om de contributie in 2010 
te verlagen. 
De penningmeester stelt echter dat een overzicht van ontvangsten en uitgaven 
geen juist beeld geeft voor een voorstel tot aanpassing van de contributie. 
Daartoe, meent hij, moet een staat van baten en lasten over 2009 opgesteld 
worden. Dan zal blijken dat de contributie juist verhoogd moet worden. 
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5p 24 Stel de staat van baten en lasten over 2009 op. Vul hiertoe de uitwerkbijlage die 
bij deze vraag hoort, verder in. Daar waar een bedrag nog berekend moet 
worden, deze berekening opnemen. 

2p 25 Wie heeft gelijk, de penningmeester of het lid van de kascontrolecommissie? 
Motiveer het antwoord. 
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uitwerkbijlage  

 

 
 

 23  
Overzicht van ontvangsten en uitgaven KCM 2009 

     berekeningen 
Contributies €   ……         
Afdracht contributies KCNL €   2.297    
Netto contributies  € ………   
Cursusgelden  € ………   
Inschrijfgelden  €      525   
Totale ontvangsten   € ………  
     
Huur oefenterrein  €   3.960   
Vergoeding instructeurs   

€   7.000 
  

Huur tentoonstellingsruimte   
€   2.680 

  

Verzekeringskosten  €      975   
Clubblad  €   2.490   
Bestuurskosten  €   1.224   
Interest  € ………  ………………… 
Onderhoud  € ………       
Aflossing lening  € ... ……     
Totale uitgaven   € ………     
     
Saldo   € ……… overschot/tekort 
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 24  
Staat van baten en lasten KCM over  2009 

     berekeningen 
Contributies € ………   ………………… 
Afdracht contributies 
KCNL 

€   2.302    

Netto contributies  € ………   
Cursusgelden  € ………   
Inschrijfgelden  €      525   
Totale baten   € ………  
     
Huur oefenterrein  €   3.960   
Vergoeding 
instructeurs 

 €   7.000   

Huur 
tentoonstellingsruimte 

 €   2.680   

Verzekeringskosten  €      975   
Clubblad  €   2.490   
Bestuurskosten  €   1.224   
Interestkosten  €   ………  ………………………

………………… 
Onderhoudskosten  €   ……...   
Afschrijvingskosten 
clubhuis 

 €   ……...  ………………………
………………… 

Afschrijvingskosten 
inventaris 

  
€   ………   

  

Totale lasten   €  ………  
     
Resultaat   € ……… voordelig/nadelig 
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