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Financieel verslag 
 
 
Algemeen 
Het jaar 2019 heeft onze Vereniging financieel afgesloten met een positief resultaat van €684.  
 
Projecten 
In 2019 heeft de VVR wederom een deel van het exploitatie tekort (€3.146) van de Stichting 
Roeivalidate voor haar rekening genomen. 
 
Vriendenbijdragen 
In 2019 heeft de Vereniging €3.045 aan reguliere vriendenbijdragen ontvangen, een daling van 8% 
ten opzichte van 2018. 
 
Eigen vermogen en bestemming van resultaat 
Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2019 ten gunste te brengen van het Vrij Vermogen. Het 
Vrij Vermogen per 31 december 2019 bedraagt daardoor €11.979. Het Structuurfonds blijft 
onveranderd en bedraagt per 31 december 2019 €250.000. 
 
Begroting 2020 
Voor 2020 gaan wij uit van vriendenbijdragen van in totaal circa €3.000. De exploitatiekosten van de 
Vereniging zullen naar verwachting in 2020 ongeveer €1.000 bedragen. 
 
Kascommissie 
De Kascommissie, bestaande uit de heren drs. Tom Gastelaars RA en ir. Gerard de Zwart heeft de 
jaarrekening over 2019 en de daaraan ten grondslag liggende administratie van de Vereniging 
Vrienden Roeivalidatie beoordeeld. Het getekende verslag van de kascommissie is tevens in deze 
jaarrekening opgenomen. 
 
Slotwoord 
Het Bestuur wil tot slot alle Vrienden en bevriende Fondsen en Stichtingen bedanken voor hun steun 
en geldelijke bijdragen gedurende het afgelopen jaar.  
 
19 mei 2020 
 
 
 
 
drs. Steven J. Poelman RA 
Penningmeester VVR 
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Balans 31 december 2019 
Na resultaatbestemming 
 

 
 
 
 
 
 
 
Resultatenrekening 2019 
Over het boekjaar geëindigd op 31 december 2019 
 

 
  

(Bedragen in €) 2019 2018

Activa
Banktegoeden 265.523                298.530                
Overige activa 81                         231                       
Totaal activa 265.604                298.761                

Passiva
Vrij vermogen 11.979                  11.295                  
Structuurfonds 250.000                250.000                
Eigen vermogen 261.979                261.295                

Reservering 3.625                    37.466                  

Totaal passiva 265.604                298.761                

(Bedragen in €) 2019 2018

Opbrengsten
Vriendenbijdragen 3.045 3.295
Eenmalige bijdragen 1.500 33.344
Rente opbrengsten 81 230
Totaal opbrengsten 4.626 36.869

Kosten
Bankkosten 179 177
Algemene / Overige kosten 617 591
Exploitatiekosten 796 768

Projecten 3.146 41.043

Totaal kosten 3.942 41.811

Resultaat 684 (4.942)                   



 

3 Vereniging Vrienden van Roeivalidatie      Jaarrekening 2019 

Toelichting op de balans en resultatenrekening 
31 december 2019 
(Bedragen in €) 
 
 
1 Algemeen 
De activiteiten van de Vereniging, statutair gevestigd op de Crooswijksebocht 100 te Rotterdam, 
betreffen het ontplooien van ondersteunende activiteiten ten behoeve van de in Rotterdam gevestigde 
Stichting Roeivalidatie (SRV), een organisatie ter bevordering van het roeien door gehandicapten in 
Nederland. De Vereniging richt zich in het bijzonder op het geven van financiële ondersteuning aan de 
SRV en verder het ondernemen van activiteiten strekkend tot het realiseren van de doelstellingen van 
de Stichting. 
 
 
2 Fiscaliteit 
De Vereniging Vrienden van Roeivalidatie is een per 1 januari 2008 door de belastingdienst erkende 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft daarmee een aantal belastingvoordelen 
verkregen: 
• De VVR betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor ontvangen erfenissen en schenkingen 

die worden gebruikt voor het algemeen belang. 
• Als de VVR zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen 

schenkbelasting te betalen. 
• Vrijwilligers die voor de VVR werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift. 
• Donateurs van de VVR mogen (onder voorwaarden) hun giften aftrekken van de inkomsten- of 

vennootschapsbelasting. 
 
 
3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 
Het verslagjaar van de Vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben ongeacht 
of zij hebben geresulteerd in ontvangsten dan wel uitgaven. 
 
 
4 Banktegoeden 
Per 31 december 2019 staan de banktegoeden ter vrije beschikking van de Vereniging. Het overgrote 
deel van de banktegoeden is op een spaarrekening ondergebracht. 
 
 
5 Overige activa 
De overige activa bestaat uit een rentevordering over 2019 ontvangen in 2020 (€81). 
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6 Eigen vermogen 
De mutaties in het eigen vermogen zijn als volgt gespecificeerd: 
 

 
 
Het Structuurfonds is onderdeel van het Eigen Vermogen van de Vereniging. De rentebaten van dit 
fonds kunnen worden aangewend om in de toekomst bij te dragen aan de exploitatie van de Stichting 
Roeivalidatie. 
 
 
7 Reservering 
De mutaties in de reservering zijn als volgt gespecificeerd: 
 

 
 
 
8 Eenmalige bijdragen 
Eenmalige bijdragen ontvangen in 2019 kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 

 
  

(Bedragen in €) Vrij vermogen Structuurfonds Eigen Vermogen

Stand 1 januari 11.295 250.000 261.295
Resultaat 684  -                       684
Stand 31 december 11.979 250.000 261.979

(Bedragen in €) 2019 2018

Reservering 1 januari 37.466                  8.932                    
Toevoegingen 3.625                    37.466                  
Onttrekkingen (37.466)                 (8.932)                   
Reservering 31 december 3.625                    37.466                  

(Bedragen in €) 2018

Stichting Roeivalidatie 3.570                    36.423                  
Porto en overige kosten 56                          -                           

Stichting Roeiaccommodatie Crooswijksebocht  -                           1.043                    
Totaal 3.625                    37.466                  

(Bedragen in €) 2019 2018

Bevriende Fondsen en Stichtingen 1.000                    31.000                  
Vrienden van de Vereniging 500                       2.344                    
Totaal 1.500                    33.344                  
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9 Projecten 
De projectkosten in 2019 kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 

 
 
 
10 Rente opbrengsten 
Op de spaartegoeden van de Vereniging wordt een rentevergoeding ontvangen. De post 
renteopbrengsten is in 2019 gedaald ten opzichte van 2018 als gevolg van een lager rentepercentage. 
 
 
11 Overige kosten 
Overige kosten hebben betrekking op uiteenlopende kleinere posten zoals die van drukwerk en de 
kosten van de website. 

(Bedragen in €) 2019 2018

Bijdrage exploitatie tekort SRV 3.146                    6.000                    
Diverse andere projecten -                            2.543                    
Roeiloods -                            32.500                  
Totaal 3.146                    41.043                  



 

6 Vereniging Vrienden van Roeivalidatie      Jaarrekening 2019 

Overige gegevens 
 
1 Resultaatbestemming 
 
Het bestuur van de Vereniging besluit over de bestemming van het resultaat. Het voorstel voor de 
resultaatbestemming is verwerkt conform paragraaf 6. 
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Verslag kascommissie 
 
Vereniging Vrienden van Roeivalidatie 
Crooswijksebocht 100 
3034 NC Rotterdam 
 
 
Goedereede, 19 mei 2020 
 
 
Betreft: Jaarrekening 2019 
 
 
Op 19 mei 2020 hebben de leden van de Kascommissie de administratie en de financiële 
verslaggeving van de Vereniging Vrienden van Roeivalidatie over het boekjaar 2019 onderzocht. Als 
gevolg van het heersende COVID-19 virus heeft het onderzoek via video conference plaatsgevonden. 
 
Aangeleverd waren o.a. een balans en resultatenrekening 2019 en toelichting. 
 
Steekproefsgewijs is vastgesteld dat de geboekte kosten en opbrengsten daadwerkelijk voor de 
vereniging bestemd waren en het banktegoed conform het financieel jaaroverzicht 2019 van de 
ABNAMRO bank op naam van de vereniging staat. 
 
De balans per 31 december 2019 met een balanstotaal van €265.604 en de exploitatierekening over 
2019 met een positief resultaat van €684 geven getrouw beeld van de financiële positie van de 
vereniging. 
 
Op grond van de resultaten van dit onderzoek zijn de leden van de Kascommissie van mening dat de 
financiële verslaggeving in overeenstemming is met de administratie van de vereniging voornoemd, 
dat de administratie op nauwkeurige wijze is uitgevoerd en de daaraan te stellen eisen voldoet en stelt 
voor om de penningmeester en de de overige leden van het bestuur décharge te verlenen over het in 
2019 gevoerde financiële- en algemene beleid en beheer. 
 
 
 
 
 
Ir. Gerard de Zwart       Drs. Tom Gastelaars RA 
 
 


