Toelichting jaarrekening 31/12/2018
Het afgelopen jaar sluiten we af met een verlies van 8.884,47 euro.
Als we de cijfers in detail bekijken zien we dat dit verlies vooral te wijten is aan de
uitwerking van het Regio Beloften Team.
Vanaf seizoen 2018-2019 ligt het deelnemersaantal van het RBT lager. Dit seizoen
hebben we namelijk 30 leden, terwijl we tijdens het seizoen 2017-2018 een ledenaantal
van 45 hadden.
Aangezien het seizoen start in september/oktober en loopt tot mei/juni, zijn de
inkomsten van het nieuwe seizoen opgenomen in deze jaarrekening 2018 en liggen
deze dus een heel stuk lager dan vorig jaar. De kosten in deze jaarrekening zijn
daarentegen grotendeels kosten van het seizoen 2017-2018, namelijk 12.731,98 euro
van de totale kost van 17.616,69 euro.
Als we de inkomsten en uitgaven van het seizoen 2017-2018 bekijken die dus
opgenomen zijn in twee jaarrekeningen, bekomen we voor dat seizoen een verlies
van 6.097,97 euro.
De cijfers die uitgedrukt worden in deze jaarrekening, dus puur de inkomsten die we
ontvangen hebben in 2018 en de uitgaven die we gedaan hebben in 2018, hebben
ons een verlies van 6.841,69 euro. Dit is dus het grootste deel van het verlies van 2018.
Verder zijn wij in 2018, zoals reeds gemeld op de algemene vergadering van
22 november 2018, het slachtoffer geworden van phishing. Van het bedrag van
9.890 euro, hebben wij door snel te handelen via de Rabobank, iets meer dan 2/3de
van het bedrag kunnen terugvorderen. Momenteel loopt er nog een onderzoek via
de politie, maar dit is van lange adem en zal hoogstwaarschijnlijk geen resultaat meer
opleveren. Ten gevolge hiervan hebben wij een uitzonderlijke kost opgenomen in de
jaarrekening voor het bedrag dat we teruggevorderd hebben, zijnde 3.161,24 euro.
Graag hadden wij nog even verder gegaan op enkele andere cijfers binnen de
jaarrekening. Zoals jullie kunnen zien bij de baten, lijkt de afdracht van de KNHS een
heel stuk lager dan vorig jaar, maar niets is minder waar. Dit verschil is te wijten aan
het feit dat we in het bestuur beslist hebben om het evenement It’s all horses uit te
drukken als balanspost. Aangezien wij voor dit evenement een projectafdracht
hebben gekregen van 2.000 euro ,hebben wij deze gefilterd uit de regioafdracht en
meegerekend in het resultaat dat apart te zien is op de balanspost. Rekening
houdende met een bijdrage als regiobestuur van 2.000 euro en de bijdrage van de
landelijke KNHS, minus de gemaakte kosten hebben wij een reserve van 673,59 euro
opgebouwd die we dit jaar zullen gebruiken voor de tweede editie van It’s all horses
welke zal plaatsvinden op 1 juni 2019.
Verder zien jullie op de balans dat er nog voor 3.543,87 euro te ontvangen bedragen
waren per 31/12/2018, dit is onder andere de rente van het jaar 2018 en de afrekening
van de regioafdracht die we ontvangen hebben begin januari 2019. De nog te
betalen bedragen zijn de bankkosten van december en de facturen van eind
december 2018 die in januari 2019 betaald werden.

Aangezien het verlies van het afgelopen jaar vooral te wijten is aan het RBT hebben
wij in het bestuur besloten om 2.000 euro van dit verlies toe te rekenen aan de
bestemmingsreserve jeugd. Het overige deel hebben we toegerekend op ons eigen
vermogen, waardoor we nu een eigen vermogen hebben van 39.153,46 euro.
Zijn er verder nog vragen over de jaarrekening van 2018?

