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Opgave 1 

Bij dartvereniging De Botte Beekse Pijlen uit Beek spelen acht teams van 
vier tot zes personen. Leden van de vereniging betalen een contributie 
van € 25 per half jaar via automatische incasso. De contributie wordt op  
1 januari en 1 juli bij alle leden afgeschreven en betreft de contributie voor 
het komende halfjaar. Met betrekking tot de teams en leden van De Botte 
Beekse Pijlen is het volgende gegeven: 

aantal teams aantal leden 
1 januari 2015 8 40 
1 juli 2015 8 42 

2p 1 Noem twee verschillen tussen een vereniging en een stichting. 

1p 2 Bereken de contributiebaten over 2015.  

Per op 1 januari ingeschreven team moet op 1 januari van dat jaar door 
de vereniging aan de RDB (Rivierenland Dart Bond) een bedrag worden 
afgedragen in verband met organisatiekosten van de competitie.  
Als thuisbasis van de dartvereniging fungeert wijkcentrum De Bekerd, 
waar een zaal wordt gehuurd.  
In onderstaande overzichten (getallen in euro’s) ontbreekt een aantal 
bedragen bij A, B en C. 

Debet             Balans per 31 december 2014    Credit
Dartborden 800 Eigen vermogen ……
Overige inventaris 500 Rentevrije lening 450

Bank 250
Nog te betalen huur 
20141) 250

Kas     (C)
…….. ……

Baten            Staat van baten en lasten 2015 Lasten
Contributie (zie vraag 2) RDB afdracht 240

Huur (A)
Afschrijving dartborden           (B)
Afschrijving overige
inventaris 100

Saldo ……. Saldo …..
……. …..
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Ontvangsten    Overzicht van ontvangsten en 
uitgaven 2015   

Uitgaven

Contributie ….…. RDB afdracht 240

Huur 1.400
Aankoop
dartborden 250
Aflossing
Rentevrije lening 50

Saldo …..…. Saldo ……
……… ……

Debet Balans per 31 december 2015   Credit
Dartborden 950 Eigen vermogen 1.070
Overige 
inventaris 400 Rentevrije lening 400

Bank 290
Nog te betalen 
huur 20151) 300

Kas 130
1.770 1.770

2p 3 Bereken de huurlasten over 2015 (A).  
2p 4 Bereken de afschrijving op de dartborden over 2015 (B).  
2p 5 Bereken het bedrag in kas op 31 december 2014 (C).  

noot 1 De nog te betalen huren worden in zijn geheel in het daarop volgende jaar betaald. 
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