
FINANCIEEL VERSLAG 2019-2022 

Het financieel verslag is dit jaar uitgebreider dan ooit. We kunnen wel zeggen dat we een aantal 
bijzondere jaren hebben gehad door de bij alleen bekende Corona uitbraak. Zo was er een algehele 
lockdown, geen mogelijkheid tot schaatsen in de ijshal tot beperkt schaatsen in de ijshal. Het huidige 
seizoen hebben we gelukkig de “normale” tijden kunnen oppakken. 
 
De administratie was in het verleden opgebouwd uit twee administraties zijnde; de koude kant en de 
trainingsgroep. Na uittreden van de penningmeesters heb ik beide administraties samengevoegd. De 
beschikbare gelden zijn tenslotte van de RIJC als geheel.  
Voor het bijhouden van de administratie is er voor gekozen om de administratie te voeren op basis 
van kasstelsel, dit houdt in dat er jaarlijks geen rekening wordt gehouden met nog te ontvangen of 
nog te betalen posten. Hierdoor kan er wel sprake zijn van verschuiving van kosten tussen het ene en 
andere schaatsseizoen. 
 
We zien dit met name terug in de jaren van Corona, zo is er een bijdrage ontvangen voor de ijshuur 
kosten van de gemeente leiden echter hebben wij deze pas ontvangen nadat het seizoen was 
afgelopen. Het bestuur heeft besloten om deze bijdrage in het jaar erop door de leden in mindering 
te laten brengen op de te betalen contributiegelden van dat seizoen. Dit was een keuze per lid en 
daarin was iedereen vrij om dit wel of niet te doen.  
 
Ook sponsoren hadden het lastig en hebben de sponsorbijdrage een jaar niet voldaan of geven aan 
te gaan stoppen met de sponsoring. We hebben ook een nieuwe sponsor aangetrokken die de club 
een warm hart toedraagt. Alle sponsoren dan voor de bijdragen de afgelopen jaren.  
 
Het ledental is de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven, alleen bij de zaterdagochtend zien we dat 
het aantal leden al een aantal jaren dalende is. De kosten voor de ijshuur en de contributiebijdrage is 
hierdoor vaak niet dekkend.  
 
De afspraken met de gemeente Katwijk zitten redelijk onder het stof. Bij de gemeente worstelen ze 
met deze afspraken. Het heen en weer facturen is niet optimaal. De komende tijd gaan we proberen 
om deze te updaten naar de huidige tijden. Er dient nog facturatie aan de gemeente plaats te vinden 
conform de huidige afspraken. In afwachting van de afspraken heeft dit nog niet plaatsgevonden. 
Gezien de passieve houding van de Gemeente zal de facturatie binnenkort als nog plaatsvinden. De 
Ijsclub zal nog een bijdrage ontvangen voor onderhoud en energie. 
 
Opvallende opbrengsten en kosten 
 
De contributie is redelijk stabiel zo ook de leden aantallen, in het seizoen 2021/2022 zit onder andere 
de verrekening van de bijdrage gemeente Leiden en licht aantal minder leden. De 
sponsoropbrengsten zijn wisselend, in 19/20 was er aanvullende sponsoring voor kleding. In de jaren 
20/21 en 21/22 hebben we te maken gehad met Corona, waarbij de inkomsten van het clubhuis 
tegenvielen en ook sponsoren afhaakten. In de tweede helft van 21/22 zien we de opbrengsten 
clubhuis weer toenemen. 
 
De kosten zijn stabiel, de Abonnementen en ijshuur variëren door de impact van Corona verder zijn 
er weinig bijzonderheden. Energie valt hoger uit door natuurijs echter de jaarafrekening moet nog 
volgen dus zal wellicht nog wat lager uitkomen. 
 
 
 
 



 

2019/2020 2020/2021 2021/2022

Opbrengsten Contributie 25.165                24.538                  21.126            

Sponsoring 12.487                4.475                     7.100              

Landijsbaan 1.138                  2.520                     1.163              

Pr klassement 590                      655                        655                  

Club actie -                       -                         868                  

Sportdag basis scholen 496                      -                         -                  

Totale opbrengsten 39.875                32.188                  30.913            

Kosten Abonnementen 9.720                  12.535                  7.066              

ijshuur 10.915                9.603                     4.871              

KNSB 4.489                  3.748                     4.065              

Verzekering 2.798                  2.766                     2.989              

Energie 2.502                  2.098                     4.420              

Jeugd activiteiten 3.097                  318                        1.087              

Onderhoud 1.020                  1.225                     1.466              

Bankkosten 336                      275                        164                  

representatie 187                      129                        807                  

lidmaatschappen 73                        73                           73                    

Systeemonderhoud 71                        71                           71                    

Website 73                        76                           76                    

Gemeente katwijk 523                      -                         -500                

Kantine 410                      -                         -                  

Kleding 1.036                  2.946                     -                  

Totale kosten 37.247                35.863                  26.654            

Resultaat 2.628                  -3.675                   4.259              


