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Opgave 5 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 5 tot en met 7. 
 
De Gelderse voetbalvereniging VmK 88 (Voetballers met Karakter) heeft als 
doel: “Het doen beoefenen en begunstigen van de voetbalsport in al zijn 
verschijningsvormen”.  
 

1p 24 In welk officieel document wordt het doel van een vereniging vastgelegd? 
 
In informatiebron 5 is de balans per 1 juli 2008 van de vereniging opgenomen en 
in informatiebron 6 staat de (gedeeltelijke) staat van baten en lasten voor het 
verenigingsjaar 2008-2009 (1 juli 2008 – 30 juni 2009). Informatiebron 7 geeft 
aanvullende informatie over de contributies. 
 

3p 25 Bereken de contributiebaten over het verenigingsjaar 2008-2009. 
2p 26 Bereken het eigen vermogen op 1 juli 2009. 

 
In de Algemene Ledenvergadering van 12 september 2009 heeft het bestuur van 
VmK 88 haar zorg uitgesproken over de prestaties van de voetbalvereniging.  
Niet alleen de sportieve prestaties (het eerste elftal is het afgelopen 
verenigingsjaar gedegradeerd), maar ook de financiële situatie is verre van 
rooskleurig.  
Het eigen vermogen is negatief en het bestuur doet in de vergadering daarom  
twee voorstellen ter verbetering van deze vermogenspositie per 1 juli 2010. 
a Het verhogen van de sponsorbijdrage 
b Het verhogen van de brutowinstmarge op de kantineverkoop 
   
a. Het verhogen van de sponsorbijdrage 
Baro bv sponsort al jaren VmK 88 en betaalt voor de vereniging de interest over 
de lening bij de Rabobank. De sponsorcommissie zal proberen die afspraak 
ongedaan te maken en Baro bv te overreden om in plaats daarvan VmK 88 
jaarlijks voor € 2.000,- te sponsoren.  
De geschatte opbrengst van overige nieuwe sponsors zal in totaal  
€ 5.000,- zijn. 
 

2p 27 Bereken het bedrag dat de hoofdsponsor Baro bv in het verenigingsjaar  
2009 - 2010 extra moet betalen, indien zij akkoord gaat met het voorstel van de 
sponsorcommissie. 
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b. Het verhogen van de brutowinstmarge op de kantineverkoop 
De penningmeester vindt dat de brutowinstmarge op de kantineverkoop aan de 
lage kant is. Hij stelt voor deze marge te verhogen van 28% naar 40% van de 
omzet. Verwacht wordt wel dat de omzet in het verenigingsjaar 2009 - 2010 
hierdoor met 10% zal dalen ten opzichte van het verenigingsjaar 2008 - 2009. 
 

4p 28 Bereken met welk bedrag de brutowinst in het verenigingsjaar 2009 - 2010 naar 
verwachting zal toenemen door de verhoging van de brutowinstmarge op de 
kantineverkoop. 
 
De penningmeester van de vereniging meldt dat er bij ongewijzigd beleid een 
negatief saldo van € 6.054,- van baten en lasten over het verenigingsjaar  
2009 - 2010 te verwachten is.   
Na alle plannen van het bestuur te hebben aangehoord, steekt één van de 
leden, Els Stekelenburg, geëmotioneerd haar vinger op. Zij twijfelt sterk aan de 
haalbaarheid van de voorstellen. Els stelt voor om uit te rekenen hoe groot een 
eventuele eenmalige contributieverhoging voor het verenigingsjaar 2009 - 2010 
voor alle 800 leden zou moeten zijn om zo het verwachte negatieve eigen 
vermogen per 1 juli 2010 volledig weg te werken.  
 

2p 29 Bereken de benodigde contributieverhoging per lid in het verenigingsjaar  
2009 - 2010.  
 
Het bestuur waardeert het voorstel van Els, maar is het er niet mee eens. 
 

1p 30 Geef een bezwaar dat het bestuur zou kunnen hebben tegen het voorstel van 
Els. 
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Informatiebron 5 
 
Balans VmK 88 per 1 juli 2008 (in euro’s)  
                                                

Balans VmK 88 per 1 juli 2008 
Activa           Passiva
Materiele vaste 
activa 

 Eigen vermogen  

Kleedkamers en 
lichtinstallatie 

 
28.000

Kapitaal -/-    8.600

Inventaris kantine    1.700 Langlopende 
schulden 

Dug out en scorebord       200 6% Lening  
Rabobank **      24.000

Voetbalmateriaal    5.000 Kortlopende schulden 
Vlottende activa Loonheffing           600
Te vorderen 
contributie 2007-
2008*       300

Rekening courant  22.500

Overige vorderingen  13.100 Overige schulden  12.300
Liquide middelen    2.500            
  50.800   50.800

 
Toelichting: 
* De te vorderen contributie 2007-2008 wordt ontvangen in het verenigingsjaar   
2008-2009. 
** Voor de verbouwing van de kleedkamers en de uitbreiding van de 
lichtinstallatie is op 1 juli 2005 een bedrag van € 42.000,- geleend. De looptijd 
van deze lening op basis van lineaire aflossing bedraagt 7 jaar. De aflossing en 
rentebetaling vinden jaarlijks achteraf plaats op 30 juni. 
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Informatiebron 6 
 
De Staat van baten en lasten van VmK 88 in het verenigingsjaar 2008-2009  
(in euro’s) 
 

Staat van baten en lasten VmK 88 2008-2009 
Baten    Lasten
Contributies      ……… Personeelslasten  45.090
   Huisvestingslasten  63.083
Brutowinst kantine   14.000 Afdracht aan KNVB 30.457
  Accommodatie en 

wedstrijdkosten 
 20.708

Overig:  Financieringslasten    3.716
Sponsoring, 
borden en 
advertenties 

 34.600 Afschrijvingslasten    4.110

Recettes    2.832  
Toto - Lotto    1.534  
Grote clubactie    3.470  
Overige 
opbrengsten    7.932

 

Totaal overig   50.368  
Saldo   ……… Saldo  ………
  ………    ……...
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Informatiebron 7 
 
Informatie over contributiegelden van VmK 88 
 

Gedeeltelijke staat van ontvangsten en uitgaven 2008 - 2009 
Contributies €  97.500   

 
 

Gedeeltelijke balans per 1 juli 2009 
Te vorderen 
contributies 
2008 - 2009 

 
 

€      350 

Vooruitontvangen 
contributies  
2009 - 2010 

 
 

€ 100 
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