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Profiel van de vereniging 

Leden 2019 
 
De vereniging heeft 1539 leden (eind 2019), waaronder 886 recreanten, 476 pupillen en junioren en 
126 senioren en masters.       

Bestuur 2019 
 

Functie / aandachtsgebied Naam 
Voorzitter  Paul Maas 
Secretaris Jessica Breunesse 
Penningmeester Barbara Majoor   
2e penningmeester Floris van der Pol 
Algemeen lid (LSC) Friso van Wieringen 
Algemeen lid (wedstrijdatletiek)  Vacature 
Algemeen lid (Beheer/facilitair/kantine) Aswin Jägers 
Algemeen lid (Communicatie) Vacature 

 

Boekjaar en kerncijfers 
 

Het boekjaar loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. 

De kerncijfers zijn als volgt:  

Opbrengsten 2019: € 322.780  
Kosten 2019: € 274.062 --------------------- 
Resultaat 2019: € 48.718 --------------------- 

 Statuten, doel en activiteiten 
 
De huidige statuten zijn vastgesteld bij notariële akte d.d. 21 februari 2011. 

1. De vereniging Gooise Atletiek Club heeft ten doel: 
Het (doen) beoefenen van de atletiek en loopsport in welke verschijningsvorm dan ook. 

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
a. Lid te zijn van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, en binnen dit verband het 

organiseren van en deelnemen aan atletiekevenementen, opleidingen en andere activiteiten; 
b. De benodigde accommodatie tot stand te (doen) brengen; 
c. Naast de sportbeoefening sociale contacten na te streven. 

3. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen. 

Statutaire zetel 
 
De vereniging is gevestigd te Hilversum, bezit volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven in het 
verenigingsregister dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel voor Gooi- en Eemland onder 
nummer 40516600. 

Accommodatie 
 
De accommodatie is gevestigd te Hilversum. 
Adres:  Arena 103 
  1213 NZ Hilversum 
Website: www.gach.nl 
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Bestuursverslag 
 
Algemeen 
 
De Gooise Atletiek Club (GAC) is opgericht op 13 september 1927 en heeft als doel het (doen) 
beoefenen van de atletiek in welke verschijningsvorm dan ook. 

 
Financiële zaken 
 
De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor zover dat 
voor een vereniging doelmatig is. Wij doen in deze jaarrekening verantwoording m.b.t. de inkomsten, 
uitgaven, bezittingen en schulden in de vorm van een balans en resultatenrekening met toelichting. 
Statutair is bepaald dat de balans en winst- en verliesrekening aan de algemene vergadering dient te 
worden voorgelegd.  
 
Voor wat betreft de evenementen (Maple Leaf, Klaverblad Arena Games en de Voetstappenpad 
wandelrally) heeft het bestuur, vanwege het zelfstandige karakter van deze evenementen, gekozen 
om de inkomsten en uitgaven niet op te nemen in de resultatenrekening van de vereniging, maar de 
liquide middelen, vorderingen en schulden van de evenementen wel in de balans op te nemen. Voor 
hetzelfde bedrag is een voorziening gevormd, om mogelijke toekomstige tegenvallers van deze 
evenementen het hoofd te kunnen bieden. Op pagina 17 staat een beknopte cijfermatige opstelling 
van deze evenementen. 
 

Resultaat 2019 
 
Het resultaat van 2019 is € 48.718 positief. Dit resultaat is vergelijkbaar met dat van vorig jaar en is 
hoger dan begroot. Dat komt vooral door de goede inkomsten van de kantine (+5), en via sponsoring 
(+6) en door lagere kosten dan begroot. Met name de commissiekosten zijn lager dan begroot (-15), 
maar wel ruim hoger dan de werkelijke kosten in 2018 (+7).  
 
Voor een gedetailleerde toelichting en de exacte bedragen wordt verwezen naar de toelichtingen op 
de winst- en verliesrekening op pagina 13 t/m 17. Tevens wordt verwezen naar het separate 
jaarverslag 2019 voor een toelichting van het bestuur en de diverse commissies op de activiteiten over 
2019 en de doelstellingen voor 2020.  

 
Resultaatbestemming 
 
Het bestuur stelt voor om van het resultaat ad. € 48.718 een bedrag van € 17.593 toe te voegen aan 
de voorziening Beheer. Deze toevoeging is nodig om de onderhoudsverplichting uit het meerjaren-
onderhoudsplan te bekostigen. De netto inkomsten uit de overeenkomst met Klaverblad zijn 
toegevoegd aan de daarvoor benoemde voorziening, zodat ze later in overleg met Klaverblad kunnen 
worden ingezet voor een specifiek doel. Daarnaast is een bedrag van € 22.000 voorzien om het 
resultaat over 2020 positief te houden bij de verwachtte derving van inkomsten als gevolg van de 
corona crisis (bv. sluiting kantine, niet doorgaan City Run). 
 

Personeel 
 
Per 31 december 2019 had de GAC een officieel werkgeverschap met 2 trainers en een technisch 
coördinator.  
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Jaarrekening 

Balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming) 
 

          

   31-12-2019 31-12-2018   

   € €   

  Activa     

       

  Financiële vaste activa     

  Achtergestelde lening St. AH 48.865 48.865   

  
Sportinvesteringsfonds 

Hilversum 
4.938 2.445   

       

  Vaste activa     

  Clubgebouw 409.217 426.545   

  Zonnepanelen 20.425 23.425   

  Overige - -   

       

  Vlottende activa     

  Voorraden 4.080 4.255   

  Vorderingen op korte termijn 16.283 12.937   

  Liquide middelen 167.796 196.771   

       

       

  Totaal activa 671.604 715.243   

       

       

  Passiva     

       

  Eigen vermogen 328.372 328.372   

  Leningen 99.092 116.419   

       

  Voorzieningen 173.722 243.914   

  Voorgestelde toevoegingen 48.718    

       

  Kortlopende schulden 21.699 26.538   

       

       

  Totaal passiva 671.604 715.243   
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Winst- en verliesrekening 2019 
 

            

   Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018   

   € € €   

        

  Opbrengsten      

  
Netto contributie 

bijdragen 
252.742 252.000 249.331 

  

  Netto kantinebijdragen 30.395 25.000 28.225   

  Netto sponsoring 31.024 19.850 29.770   

  Overige ontvangsten 8.619 14.090 12.113   

   322.780 310.940 319.438   

           

  Kosten         

  Afschrijvingslasten 20.328 20.500 19.942   

  Kosten accommodatie 71.366 71.035 75.522   

  Organisatiekosten 4.169 5.500 4.261   

  Kosten commissies 175.706 190.025 168.279   

  Sportinvesteringsfonds 2.493 2.520    

   274.062 289.580 268.004   

           

           

  Resultaat 48.718 21.360 51.435   

        

        

  Voorstel resultaatbestemming   
  

  Meerjarenbeleidsplan   14.615   

  Voorziening beheer 17.593  25.000   

   Voorz. Grote clubactie   1.981   

  Voorziening Klaverblad  9.126  9.839   

   Voorziening Corona 22.000       

 

Het voorstel voor toewijzing van het resultaat is reeds verwerkt in de voorziening, vooruitlopend op de 

vaststelling in de Algemene Ledenvergadering. De reservering voor het meerjarenbeleidsplan is onder 

andere bedoeld voor de toekomstige mogelijke bouw van een indoorhal. In verband met de te 

verwachten gevolgen van de coronacrisis is er dit jaar niets toegevoegd aan deze reservering, maar is 

een voorziening getroffen om de gevolgen voor het resultaat van 2020 te verlichten. 

 

De dotatie aan de voorziening beheer is noodzakelijk om de onderhoudsverplichting uit het meerjaren-

onderhoudsplan te bekostigen (zie resultaat bestemming op pagina 4).   
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Grondslagen 
 

Algemeen 

Tenzij anders vermeld worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. De 

jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.  

 

Financiële vaste activa 

Vorderingen die naar hun aard in de regel een looptijd hebben langer dan een jaar, worden 

opgenomen onder financiële vaste activa. De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale 

waarde, rekening houdend met eventuele voorzieningen. 

 

Vaste activa 

Het bedrag dat afgeschreven wordt op het clubgebouw is gelijk aan het bedrag van de aflossingen op 

de leningen. Bij een spreiding in de levensduur van de investeringen staat ook een spreiding in de 

levensduur van de daartegenover staande leningen. De overige vaste activa worden in 10 jaar 

afgeschreven. 

 

Vorderingen 

Vorderingen die naar hun aard in de regel een looptijd hebben korter dan een jaar, worden 

opgenomen onder vlottende activa. De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, 

rekening houdend met eventuele voorzieningen. Vanaf dit jaar draagt de GAC bij aan het 

Sportinvesteringsfonds Hilversum. GAC blijft rechthouden op de bijdragen die als langlopende 

vordering zijn opgenomen onder de vaste activa. 

 

Voorzieningen 

Hieronder valt onder andere de post Voorziening Beheer GAC. Uit deze voorziening worden alle 

uitgaven betaald die in het meerjaren-onderhoudsplan van de Beheergroep als projecten zijn 

aangemerkt. De intentie is dat er een zodanig bedrag op de voorziening staat, dat in ieder geval het 

(groot) onderhoud en de te verwachte vervangingen voor de komende 4 jaar door normale dotaties 

kunnen worden voldaan, zonder dat de vereniging in liquiditeitsproblemen komt. In de 

resultaatverdeling wordt (een deel van) het positieve resultaat toegewezen aan deze voorziening. De 

omvang van de voorziening moet worden getoetst op toereikendheid en noodzakelijkheid door de 

commissie Beheer. 

 

Voor fitness/kracht is vanaf 2006 een aparte voorziening opgenomen, van waaruit alle kosten voor de 

krachtruimte worden betaald. Deze voorziening is ondergebracht bij het Atletiek Team en wordt door 

deze commissie beheerd. 

 

De middelen die de evenementen (Maple Leaf Cross, Klaverblad Arena Games en Voetstappenpad 

wandelrally) beschikbaar hebben worden volledig voorzien, omdat deze noodzakelijk zijn voor 

toekomstige evenementen. 

 

De achtergestelde lening aan StAH wordt zolang er geen afspraak over aflossing is volledig als 

voorziening opgenomen. Per dit jaar is ook de bijdrage aan het Sportinvesteringsfonds Hilversum in 

de voorzieningen opgenomen. 

 

Kortlopende schulden 

Deze verplichtingen omvatten de binnen één jaar te vervallen schulden. 
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Toelichting op de balans 

Activa 

Financiële vaste activa 

 

Achtergestelde lening 

Op 28 augustus 2008 is de Stichting Atletiekevenementen Hilversum (verder St. AH) opgericht. GAC 

heeft de toenmalige Nike Hilversum City Run, thans Spieren voor Spieren City Run, ondergebracht in 

deze stichting. 

Voor het door dit evenement opgebouwde vermogen ad € 73.865, dat volgens afspraak door GAC als 

beklemd vermogen werd verondersteld, heeft St. AH een vrijstelling voor schenkingsrecht gekregen. 

Het stichtingsbestuur heeft in overleg met het bestuur van de vereniging gekozen om het als een 

achtergestelde lening op te nemen, waarvoor een overeenkomst van geldlening is afgesloten tussen 

St. AH en GAC. 

St. AH is over de lening geen rente verschuldigd, de looptijd is onbeperkt en gehele of gedeeltelijke 

aflossing is toegestaan. Er is door de stichting in 2014 een aflossing gedaan van € 25.000. 

 

Vaste activa 

 

 Clubgebouw Zonnepanelen 
Inrichting 

fitness 
 Totaal 

Stand per 1-1         

Aanschafwaarde  849.156  26.425  24.376  899.957 

Cumulatieve afschrijving  -422.611  -3.000  -24.376  -449.987 

Boekwaarde 1-1-2019  426.545  23.425  -  449.970 

         

         

Mutaties verslagjaar         

Investeringen  -  -  -  - 

Afschrijvingen  -17.328  -3.000  -  -20.328 

Saldo van mutaties  -17.328  -3.000  -  -20.328 

         

         

Stand per 31-12         

Aanschafwaarde  849.156  26.425  24.376  899.957 

Cumulatieve afschrijving  -439.939  -6.000  -24.376  -470.315 

Boekwaarde 31-12-2019  409.217  20.425  -  429.642 

 

 

 

De waarde waarvoor het clubgebouw is verzekerd bedraagt € 1.039.800.  

De WOZ waarde per 1 januari 2019 bedraagt € 340.000. 
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Samenstelling bankrekeningen 

 
  2019  2018 

     

Centrale bankrekening  133.200  151.869 

Beheer clubgebouw GAC  2.494  5.998 

Contributierekening  8.778  6.895 

Kantine  2.007  1.844 

Atletiekteam (4 rek.)  3.871  10.362 

Loopsport Commissie  2.591  3.021 

Maple Leaf  6.336  7.318 

Klaverblad Arena Games  4.193  4.520 

Voetstappenpad  4.325  4.944 
     

Totaal  167.796  196.771 

 

 

 

Voorraden 

 
 
De voorraden ad € 4.080 betreffen vooral de voorraden van de kantine. 
 
 

Vorderingen op korte termijn 

 
  2019  2018 

     

Vooruitbetaalde posten  654  25 

Debiteuren  11.702  3.602 

Interest Rabobank  -  - 

Te ontvangen 

contributies 
 -  - 

Borg sleutels  300  300 

Nog te ontvangen 

inkomsten 
 3.552  9.010 

Overige vorderingen  75  - 
     

Totaal  16.283  12.937 
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Passiva 

Eigen vermogen 

 

Het eigen vermogen per eind 2019 is gelijk aan vorig jaar: € 328.372.  

De leningen (langlopende schulden) betreffen in totaal € 99.092. De vereniging is daarmee goed in 

staat om de kortlopende schulden en de getroffen voorzieningen uit eigen middelen te betalen, zodat 

we eind 2019 kunnen spreken van een gezonde financiële situatie. 

 

Leningen 

 

Totaalbedrag uitstaande leningen: 
   

99.092 

Rabobank fase 1  
    

4.663 

Hoofdsom  124.790  
   

Looptijd  20 jaar    
 

Rente  3,3% voor 2 jaar vast  
 

Vervalt per  per 30 september 2020 
  

De Stichting Waarborgfonds voor de Sport heeft voor 50% borgstelling 

verstrekt. Voor de overige 50% is in 2001 hypotheekstelling verstrekt. 
       
Rabobank fase 2  

    
93.824 

Hoofdsom  204.201  
   

Looptijd  25 jaar    
 

Rente  4% voor 10 jaar vast  
 

Vervalt per  per 31 augustus 2026 
  

Voor deze lening is in 2001 hypotheekstelling verstrekt. 
  

Datum ingang aflossingen: 30 november 2002, annuïtair. 
         

Rabolening      
605 

Hoofdsom  36.302     
Looptijd  30 jaar     
Rente  3,9% voor 5 jaar vast   
Vervalt per  per 30 juni 2020   

 

Kortlopende schulden 

 
  

  
2019  2018 

       

Borg uitgegeven sleutels  136  136 

Overige vooruit ontvangen bedragen  -  - 

Overige te betalen posten  21.286  26.211 

Kortlopende schulden evenementen  277  190 
       

  
Totaal  21.699  26.538 

 

De overige te betalen posten betreffen kosten over het boekjaar 2019, welke betaald zijn/worden in 

2020.   
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Voorzieningen 
  1-1-2019  Toevoeging  Mutatie  Uitgaven  31-12-2019 

           

Beheer GAC  115.223  -  -  -59.116  56.107 

Kracht en fitness  13.409  2.500  -  -1.113  14.796 

CWA Dual Meet  5.945  250  -  -100  6.095 

Uitvoering 

meerjarenbeleidsplan 
 25.598  -  -  -15.342  10.256 

Fonds 

gehandicaptensport 
 442  -  -  -  442 

Rabobank Clubkas  1.358  -  -  -  1.358 

Grote Club actie  1.981  -  -  -  1.981 

Klaverblad contract  14.501  -  -  -  14.501 

Achtergestelde 

lening 
 48.865  -  -  -  48.865 

Voorziening Sport-

investeringsfonds 

Hilversum 

 -  2.493  -  -  2.493 

           

Maple Leaf cross  7.128  250  -1.068  -  6.309 

Klaverblad Arena 

Games 
 4.520  -  -327  -  4.193 

Voetstappenpad  4.944  2.000  -620  -  6.325 

Totaal 
 

243.914 
 

7.493 
 

-2.015 
 

-75.670 
 

173.722 

 

 

De uitgaven uit de voorziening beheer betreffen zaken die volgens het meerjaren-onderhoudsplan van 

deze commissie in het verslagjaar zijn uitgegeven. In 2019 zijn veel kosten ten laste van de reserve 

gebracht. Deze betroffen onder andere de vervanging van de plaatwisselaar + boiler (21), de traplift 

(8), een vaatwasser en koelkast (7), de vloercoating beneden (6), de internetaansluiting (6), de 

geluidsinstallatie (5) en de nieuwe terrasvloer (4). Voor deze kosten is subsidie aangevraagd. In 2020 

is een bedrag van € 7.906 ontvangen, dat in 2020 aan de voorzieningen beheer zal worden 

toegevoegd.   

 

Voor 2020 worden de reserves verder aangesproken voor € 23.500 (begroting 2020). Daarnaast heeft 

de commissie beheer offertes aangevraagd voor een nieuwe LED baanverlichting (+/- €42.000 

exclusief masten) en voor de vervanging van de douche installatie (+/- €45.000). Het bestuur neemt 

hierover in 2020 een besluit. Voor de financiering kan een beroep worden gedaan op het 

sportinvesteringsfonds Hilversum.  

 

De uitgaven voor het meerjarenbeleidsplan betreffen de haalbaarheidsstudie voor de indoor 

atletiekhal en de aanstelling van een technisch coördinator voor de ontwikkeling van beleid voor de 

wedstrijdatletiek. 

 

Op dit moment is niet precies duidelijk wat de financiële gevolgen van de corona crisis zullen zijn. Een 

voorziening van € 22.000 wordt voorgesteld met het doel het resultaat over 2020 positief te houden bij 

de verwachtte derving van inkomsten (bv. sluiting kantine, niet doorgaan City Run). Daarmee wordt 

volledige resultaat over 2019 (€ 48.718) aan de voorzieningen toegevoegd.  
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Toelichting op de winst- en verliesrekening 

Opbrengsten 

Netto contributie bijdragen 

  Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018 

Totaal ontvangsten 292.433 288.000 287.254 

Af: bijdragen AU incl. 

licenties 
-39.691 -36.000 -37.924 

Totaal 252.742 252.000 249.331 

 

 

Netto kantinebijdragen 

  Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018 

Omzet kantine 58.288 60.000 67.433 

Omzet verhuur clubhuis 1.700   800 

Omzet consumpties 

vrijwilligers 
      

Af: inkopen -27.119 -32.000 -36.603 

Bruto bijdrage 32.869 28.000 31.630 

Kantinekosten -2.474 -3.000 -3.405 

Netto bijdrage 30.395 25.000 28.225 

Bruto bijdrage in % van de 

omzet 
56% 47% 47% 

Netto bijdrage in % van de 

omzet 
52% 42% 42% 

 

 

Voor 2019 is de omzet gedefinieerd als de reguliere verkoop aan leden en bezoekers. De 

vergoedingen die GAC en de verschillende commissies betalen voor consumpties van hun vrijwilligers 

zijn in mindering gebracht van de inkoopkosten. Door deze engere definitie lijkt de omzet gedaald, 

maar in feite is de reguliere omzet ongeveer gelijk gebleven. De netto bijdrage is toegenomen met 8%, 

mede door een aantal georganiseerde evenementen en verhuur van de kantine. De kantinebijdragen 

zijn een welkome aanvulling voor de financiële huishouding van de vereniging en gaat onze dank dan 

ook uit naar alle vrijwilligers die hieraan hun bijdrage leveren. 

 

Op basis van de gemiddelde verhouding tussen verkoop- en inkoopprijs zijn de kosten van interne 

verstrekkingen, waaronder de consumpties door commissies / vrijwilligers geschat op € 5.000. In 2020 

zal een preciezere schattingsmethode worden ingevoerd. 
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Sponsoring 

  Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018 

Nike samenwerking       

Kleding trainers AT 3.100 3.500 3.100 

Kleding trainers loopsport 5.500 5.500 5.500 

Schoenen trainers 3.050 1.800 2.740 

Bijdrage atleten, vesten       

Af: bedrukking kleding   -4.000 -2.789 

Af: schoenen NW/SW -406     

Samenwerking Nike 11.244 6.800 8.551 

Klaverblad       

Bijdrage Activiteiten 11.000 11.000 16.089 

Bijdrage Sporttenues 5.089     

Af: bedrukking kleding -713     

Totaal Klaverblad 15.376 11.000 16.089 

- Maple Leaf Cross 1.750 1.750 1.750 

- Klaverblad Arena Games 2.500 2.500 2.500 

- Voetstappenpad 

Wandelrally 
2.000 2.000 2.000 

- GAC algemeen 9.126 4.750 9.839 

Overige sponsoren 
   

Bijdrage Run2Day 3.000 3.000 3.000 

Grote Club Actie 2.981 2.000 1.981 

- Uitgaven (AT) 1.437     

- GAC algemeen 1.544 - 1.981 

Actie Rabobank 1.490 - 1.293 

Inkomsten 

sponsorborden 
3.295 3.300 3.805 

- Klaverblad Arena Games 575   575 

- GAC algemeen 2.720 3.300 3.230 

Adverteerders clubblad 1.900 2.000 1.875 

    

Totaal bedrag sponsoring 40.405 32.100 39.383 

Netto bijdrage voor GAC 31.024 19.850 29.770 
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Overige ontvangsten 

  Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018 

Klokverhuur 685 1.200 1.260 

Interest 10   10 

Vrijwilligersbijdrage St. AH 7.000 7.000 7.000 

Overige kleine opbrengsten 924 750 460 

Obstacle Run - 4.000 2.242 

Bijzondere baten en lasten - 1.140 1.140 

Totaal 8.619 14.090 12.113 

 

 

 

 

  

 

Kosten 

Afschrijvingskosten 

 

  Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018 

Kosten afschrijving (gelijk aan 

aflossing leningen) 
17.328 17.500 16.942 

Afschrijving zonnepanelen 3.000 3.000 3.000 

 

Kosten accommodatie 

 

  Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018 

Interest 4.291 4.500 4.951 

Huur baan/tribune 5.013 5.085 4.929 

Onroerende zaakbelasting 1.654 1.550 1.637 

Water 1.252 1.700 1.251 

Energie 16.821 16.000 20.685 

Assurantie 5.948 5.300 5.948 

Waterschap- en 

reinigingsheffing 
977 1.600 854 

Afvalverwijdering 1.897 1.550 1.686 

Schoonmaakkosten 32.012 32.250 32.080 

Toegang en beveiliging 1.500 1.500 1.500 

Totaal 71.366 71.035 75.522 
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Commissies 

 

  Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018 

Beheercommissie 19.543 19.000 19.051 

Loopsportcommissie 16.101 22.000 15.514 

Atletiekteam (+CWA) 119.825 123.950 116.699 

Communicatie 

(magazine/overig) 
7.185 10.500 7.552 

Financiële commissie 5.614 5.500 4.899 

Sportmedische commissie 1.000 1.500 1.239 

Maple Leaf Cross 1.500 1.500 1.250 

Klaverblad Arena Games 1.500 2.075 2.075 

Kosten behoud vrijwilligers 3.437 4.000 - 

Totaal 175.706 190.025 168.279 

 

Onder de beheercommissie zijn onder andere de jaarlijkse kosten opgenomen voor klein onderhoud 

aan het gebouw en de installaties en de aanschaf van inventaris. 

  

Atletiekteam 

 

  Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018 

Kosten betaalde trainers 58.309 58.400 47.076 

Vergoedingen vrijwillige 

trainers 
28.940 30.200 41.732 

Kosten kleding trainers 3.100 3.500   

Opleidingskosten 420 3.450 909 

Evenementen jeugd (JTC) 3.481 3.500 4.691 

Commissie Wedstrijd Atletiek 1.750 1.750 1.750 

Wedstrijd evenementen 9.433 7.900 5.495 

Materiaalbeheer 8.837 9.000 8.921 

Dotatie voorziening 

kracht/fitness 
2.500 2.500 2.500 

Huur accommodaties 2.317 2.750 2.250 

Overige kosten (AT team + 

bankkosten) 
738 1.000 1.375 

Totale kosten Atletiekteam 119.825 123.950 116.699 
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Organisatiekosten 

 

  Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018 

Drukwerk, porto en dergelijke - 400 - 

Attenties en representatie 1.743 1.800 1.818 

Diverse kosten 2.426 3.300 2.443 

Totaal 4.169 5.500 4.261 

 

De diverse kosten betreffen onder andere telefoonkosten, kosten flyers en kantoor- en bankkosten 

ledenadministratie.  

Opstelling evenementen 
 

Onder de vlag van de GAC worden jaarlijks drie grote evenementen georganiseerd, te weten de 

Klaverblad Arena Games, de Maple Leaf Cross en de Voetstappenpad wandelrally. De GAC draagt bij 

aan de organisatiekosten van de twee eerste activiteiten (elk € 1.500). 

 

Met de commissies van deze evenementen is afgesproken dat ze financieel gezien zelfstandig zijn, 

echter de GAC blijft verantwoordelijk. Om deze reden presenteren we in onze jaarrekening ook een 

summiere cijfermatige opstelling van deze evenementen. 

 

 

   
Samenstelling 

   
werkkapitaal 

   
    

2019 
Werkkapitaal 

per 1-1 

Saldo          

per 31-12 

Liquide 

middelen en 

vorderingen 

Kortlopende 

schulden 

Klaverblad Arena Games 4.520 4.193   - 

Maple Leaf Cross 7.128 6.059   277 

Voetstappenpad 4.944 4.325   - 

Totaal 16.592 14.577   277 

 

 

Het werkkapitaal per 31 december wordt volledig bestemd als voorziening voor de toekomst (zie ook: 

voorzieningen). 


