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Opgave 4 
 
Loes Markering is penningmeester van de rijvereniging “Jolly Jumper”. Aan de 
boekhouding van de vereniging ontleent ze de volgende gegevens (bedragen in 
euro’s). 
 

Balans per 1 januari 2008 
debet    credit 
Te vorderen 
contributie 

  1.800 Eigen vermogen 15.700 

Bank 17.500 
 

            

Nog te betalen 
bijdrage aan 
LPRV* over 2007 

 
  3.600 
            

 19.300  19.300 
 

Staat van baten en lasten over 2008 
baten   lasten 
Totale baten 21.250 Totale lasten 21.760 
Saldo      510           
 21.760  21.760 

 
Overzicht van inkomsten en uitgaven over 2008 

ontvangsten        uitgaven 
Totale 
ontvangsten 

 
24.600 

Totale  
uitgaven 

 
23.750 

              Saldo      850 
 24.600  24.600 

 
*  LPRV staat voor Landelijke Pony Rij Vereniging  
Daarnaast zijn er enkele andere gegevens: 
− De contributie van Jolly Jumper voor 2008 bedraagt € 75,- per lid per jaar. 
− De contributie van Jolly Jumper voor 2009 bedraagt € 85,- per lid per jaar. 
− De totale baten bestaan voor 30% uit contributies. 
 

1p 16 Heeft Jolly Jumper het jaar 2008 met een positief of met een negatief resultaat 
afgesloten? Motiveer het antwoord. 

2p 17 Bereken het aantal leden van Jolly Jumper in 2008. 
 
Aanvullende gegevens van Jolly Jumper zijn: 
− In 2008 is alle achterstallige contributie over eerdere jaren ontvangen. 
− Per 31 december 2008 hebben 4 leden hun contributie over 2008 nog niet 

betaald. 
− Per 31 december 2008 hebben 8 leden hun contributie over 2009 reeds 

betaald. 
− Alle ontvangsten en uitgaven gaan via de bank. 

4p 18 Stel met behulp van de verstrekte gegevens de balans van Jolly Jumper per  
31 december 2008 samen. Vul de uitwerkbijlage bij deze vraag in. 
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uitwerkbijlage 

 18  
Balans Jolly Jumper per 31 december 2008 (in euro’s) 

debet              credit 
Te vorderen 
contributie 

 
 …………… 

Eigen vermogen …………….. 

Bank  …………… Vooruitontvangen 
contributie 

 
…………….. 

  
 
                   

Nog te betalen 
bijdrage aan  
LPRV over 2008 

 
 
      2.780      

  
……………. 

  
 …………… . 
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