
VAN DE PENNINGMEESTER 

 
2017 is een zwaar en uitdagend jaar geweest. Onderhandelingen en gesprekken met 

gemeentes, Stichting Waarborgfonds Sport, notaris, advocaten, taxateur, aannemers, 

banken, verzekeraars, politie (inbraak) en geldschieters, waardoor het wederom ook een 

heel spannend jaar geweest is voor diverse leden van het bestuur en vele vrijwilligers.  

 

Wel is er een heel belangrijk resultaat geboekt en hebben we eind 2017 voor de eerste keer 

na keihard werken  (ca. 2600 vrijwilligers uren) gebruik kunnen maken van onze “Odiz Frogs 

Dome“ en zijn de kleedkamers weer helemaal opgeknapt. Tevens  zijn we verder aan het 

bouwen geweest aan een gezonde financiële vereniging voor de langere termijn.   

 

We hebben een “strijd” gewonnen door een bezwaarschrift inzake de WOZ toekenning van 

teveel m2 en hebben daar meerdere jaren retour ontvangen en voor de aankomende jaren 

automatisch ook een lager bedrag wat we dienen te betalen. 

 

In 2017 is na diverse gesprekken met gemeente ook het kleedgebouw symbolisch volledig in 

eigendom gekomen van Odiz Frogs en hebben we weer voor 15 jaar recht van erfpacht 

(opstalrecht) voor zowel kantine, kleedgebouw alsmede de nieuwe loods ontvangen. 

Kleedgebouw hebben we de afgelopen 10 jaar al heel veel geld in moeten steken, daar 

gemeente hier niet in investeerde, dus dat komt nu naar ons toe. 

 

De “strijd” met de lichtmast loopt nog steeds en deze kosten hebben we kunnen dragen, 

maar de reserves (kosten voor afronden loods) die we hadden hebben we moeten aanvullen 

door middel van uitzetten van obligaties waarvan er 104 stuks á € 100 zijn verzocht. 

Daarnaast zijn er nog een aantal donaties binnen gekomen door deze wervingsactie. 

  

Verder is de vriendenloterij financieel voor Odiz een geschenk uit de hemel geweest in 2017 

en we hebben de aankomende jaren ook hier de resultaten keihard uit nodig. 

 

De grote clubactie was een tegenvaller en hier was meer van verwacht. Ik hoop in 2018 dat 

hier door meer mensen energie in gestoken wordt en de extra gelden die hieruit komen 

gebruikt kunnen worden om versneld extra obligaties te kunnen terug betalen.  

 

Energieverbruik is onder controle gekomen en zien dat verbruik is gedaald zoals verwacht. 

Wel is het zaak van bestuur dit maandelijks te blijven monitoren wat nu mogelijk is gezien de 

nieuwe digitale meters. De wintertrainingen zullen gaan plaatsvinden vrijwel elke avond in 

de loods waarbij kantine ook gebruikt wordt.  

 



De kantineinkomsten waren “zorgelijk” lager en de omzet was > 12,75% minder wat ook 

invloed op het netto resultaat heeft. Men moet als leden zelf maar even bedenken welke 

invloed het meenemen van eten (en drinken) naar de kantine heeft. Kan in 2019 weer 

invloed hebben op contributie als dit verloop zich voortzet 

Belangrijk in het negatieve resultaat was ook het slechte weer, niet of veel minder 

organiseren van evenementen wat directe hoge kantineinkomsten geeft. 

Het financiële resultaat van 2017 laat zien dat nu de beloofde € 8.000 reserve aanwezig is. 

Onze vaste activa is behoorlijk verhoogd, maar daarentegen hebben we ook weer een schuld 

door obligaties en de loods. De obligaties hebben we aangeboden met dien verstande dat 

binnen 10 jaar de schulden inclusief rente zullen worden terugbetaald. Dit gebeurd dus 

jaarlijks tijdens de ALV met minimaal 10% van de obligaties.  

 

De loods is aangeschaft in een huur/koopconstructie voor 10 jaar welke 1-1-2018 is 

ingegaan. Na 10 jaar kopen we de loods voor een bedrag van € 100 en is deze eigendom van 

Odiz Frogs, mits we aan de maandelijkse betalingen voor 120 maanden hebben voldaan. 

 

Na 10 jaar zullen de kosten voor Odiz Frogs dus significant zakken wat een heel groot 

voordeel geeft in de jaarlijkse begroting en is alles weer in eigendom. 

  

Stabiele jaarlijkse inkomsten van kantine, contributies, sponsorinkomsten, vriendenloterij, 

grote clubacties, vriendenclub  en merchandising is een must en zullen goed gemonitord 

dienen te worden door bestuur. Het mixed softbal toernooi was wederom geweldig in de 

omzet en een must om als vereniging een positief jaar af te sluiten. Dank aan de organisatie!  

 

De verhuur van ons complex en soms de kantine heeft ook bijgedragen aan een mooi 

resultaat van de kantineinkomsten en verhuurinkomsten. 

 

Gesprekken heb ik einde jaar 2017 en begin 2018 gevoerd met onze voorzitter die het 

penningmeesterschap per 1-1-2018 heeft overgenomen. Samen hebben we door de taxatie  

2016, WOZ waarde en in eigendom krijgen van het kleedgebouw de balans opnieuw bepaald 

en opgebouwd. De vaste activa is aangepast op verzoek van bestuur waardoor dit het 

resultaat en eigen vermogen van 2017 heeft beïnvloed. 

 

De penningmeester gaat vanaf 1-1-2018 met een nieuw boekhoudsysteem werken wat 

geïntegreerd zit in sportlink zodat de opbouw van de balans automatisch wordt gecreëerd. 

 

Mijn taak als (interim) penningmeester zit er nu definitief na 3,5 jaar op en tijdens de 

algemene ledenvergadering zal ik afscheid nemen van deze functie. Ik heb deze functie met 

plezier en in belang van onze vereniging uitgevoerd en hoop dat dit een aanzet is geweest 

tot het blijven van een financieel gezonde vereniging en een goed onderhouden complex.   

 



De begroting voor 2018 ziet er gezond uit, let wel dat de eerder genoemde extra inkomsten 

een must zijn om stabiel te blijven, waar u allen een rol in kan spelen.   

 

Peter Timp 

(Interim) Penningmeester 


