Exploitatie 2017.
Reknr Omschrijving
4021 Stalling
4022 Bakhuur en lessen
4023 Kosten helpsters
4024 Kosten hoefsmid
4025 Medische verzorging
4026 Vergaderkosten
4027 Instructie mennen
4028 Verzekeringen
4029 Contributies
4030 Administratiekosten
4031 Afschrijvingen
4032 Kosten verloting
4033 Kosten proefjesdagen
4034 Kosten Landdag
4035 Attenties
4036 Klein materiaal
4037 Kosten vrijwilligers/ters
4038 Oninbare vorderingen
4039 Kosten kleding VPGO
Totaal

2017
€ 25.306,97
€ 7.189,60
€ 411,51
€ 808,96
€ 476,08
€
52,85
€ 450,00
€ 1.117,12
€
265,00
€
778,14
€ 1.027,35
€
520,15
€
447,49
€ 1.858,28
€
152,56
€
60,00
€
34,29
€
0,00
€
207,92

2016
€ 26.943,26
€ 6.520,46
€ 350,20
€ 735,61
€ 555,84
€
63,75
€ 557,70
€ 1.140,58
€
260,00
€
726,26
€ 1.460,00
€
411,84
€
238,50
€ 15.040,68
€
25,00
€
€
127,75
€
14,00
€
287,43

€ 41.164,27

€ 55.458,86

Reknr Omschrijving
2017
2016
8001 Bijdragen ruiters
€ 21.619,00
€ 21.439,00
8002 Bijdragen menlessen €
350,00 €
410,00
8004 Bijdrage VPG Oost
€ 4.399,00 € 5.656,00
8005 Giften, legaten ed.
€ 1.700,10 € 2.561,67
8007 Rente opbrengsten
€
323,57 €
647,74
8008 Opbrengst donaties
€ 1.426,09 € 1.423,11
8010 Verhuur paarden
€
836,58 €
820,18
8011 Opbrengst verloting € 1.742,06 € 1.915,06
8012 Subsidies
€ 1.237,50 € 1.237,50
8013 Bijdragen Landdag
€ 3.899,97 € 15.898,53
8015 Opbr. Kledingcont.
€
406,25 €
360,00
8039 Verg.adv.kosten
€
176,82
9090 Bijzondere baten
€
801,86 € 1.443,-Negatief resultaat

€ 2.245,47

€ 1.647,07

Totaal

€ 41.164,27

€ 55.458,86

4021 Stalling:
Afgesproken is een jaarlijkse prijsverhoging van 2%. Doordat in de loop van het jaar
een paard niet is vervangen, hoefden we ook minder stallingskosten aan de manege te
betalen.
4022 Bakhuur en lessen:
Jaarlijks wordt een prijsverhoging van 2% doorberekend.
4023

Kosten helpsters:
Jaarlijks wordt een prijsverhoging van 2% doorberekend.

4024 Kosten hoefsmid:
Het bekappen ca wordt tegenwoordig door de Dierenartsenpraktijk Den Ham gedaan.
In het afgelopen jaar is er diverse keren bekapt en zijn diverse dieren van nieuwe ijzers
voorzien.
4025 Medische verzorging:
Het betreft de kosten van inenten en wormkuren en de bezoeken van de veearts ten
behoeve van onze paarden en pony’s.
4027 Instructiemennen
In 2014 zijn we begonnen met het geven van meninstructie. Begin 2016 is één van de
ruiters overleden zodat er momenteel nog slechts 1 ruiter de menles volgt. Inmiddels
heeft deze ruiter zijn menbewijs gehaald en heeft het bestuur besloten om de
menlessen te stoppen wegens een gebrek aan belangstelling. De menwagen zal
verkocht worden.
4030 Administratiekosten:
Het betreft hier portokosten, (kopieer)kosten enz. enz. Het gaat om de volgende
kosten:

•
•
•
•
•

Kosten betalingsverkeer RABO
Kosten betalingsverkeer ING
(3 kwartalen)
Domeinnaam
Kosten donateursbrieven (porto/kopiëren)
Overige kosten (porto, kantoormateriaal enz.)
Totaal

€ 150,35
€ 168,98
€ 155,00
€ 207,66
€ 96,15
€ 778,14

4031 Afschrijvingen:
• Doordat Bemmel naar het fonds is gegaan, moest € 800 worden afgeschreven
op de boekwaarde van de paarden. Dit bedrag is echter terug ontvangen van
het fonds (zie rek.nr. 9090 Bijzondere baten).
• Daarnaast is een bedrag van € 227,35 afgeschreven op onze zadels, dekens enz.
waarna nog een boekwaarde van € 1,-- resteert.
4032 Kosten loterij:
De kosten bedroegen € 520,15 voor de drukkosten van de loten, de leges en de
aanschaf van de prijzen. (Zie ook 8011 Opbrengst verloting).
4034 Landdag:
In 2017 hebben we een mini Landdag georganiseerd. Het was een groot succes mede
dankzij de vele vrijwilligers en sponsoren. De kosten hebben € 1.858,28 bedragen.
4039 Kosten VPGO:
In 2017 hebben de kosten voor het adverteren in de verschillende kranten € 207,92
bedragen. Deze kosten worden in rekening gebracht bij de VPGO en vergoed, mits ze
boven de grens uitkomen (>2% van de uitkering).
8001 Bijdragen ruiters:
Ingaande 1 januari 2017 diende per ruiter een bijdrage van € 28,-- per maand te
worden betaald. Met de manege is afgesproken dat de ruiterlijst die als basis geldt
voor het in rekening brengen van de verschuldigde ruiterbijdrage, ook de basis is voor
het in rekening brengen van ruiterlessen door de manege. Ingaande 2018 en 2019
wordt de maandelijkse ruiterbijdrage jaarlijks met € 2,-- verhoogd.
8004 V.P.G.Oost:
Vanuit de kledingactie 2016 werd een bedrag van € 4.399,-- (2015 € 5.656,--)
ontvangen. Ook nu was weer een “winstwaarschuwing” afgegeven dat de opbrengst
van de kledingactie lager zou zijn dan in voorgaande jaren. We moeten afwachten hoe
de ontwikkeling zal zijn maar die lijkt niet erg positief.
8005 Giften en legaten:
Van de diaconie Hardenberg-Heemse hebben we een bedrag van € 800 ontvangen uit
het legaat Bosch. Dit is een bijdrage die we al verschillende jaren mogen ontvangen.
Ook werd een éénmalige gift van € 100 ontvangen. Begin 2017 hebben we in totaal
nog € 135 ontvangen inzake het overlijden van de heer Roest. In totaal (2016/2017)
hebben we een bedrag van € 878 ontvangen inzake het overlijden van de heer Roest.
Hij was een gewaardeerd begeleider bij de zomerkampen en heeft het paardrijden voor
gehandicapten altijd bijzonder gewaardeerd. Collectebussen bij Motormarkt en
Tuincentrum Hardenberg hebben in totaal € 48,65 opgeleverd en de opbrengst van de
zangdienst in de Höftekerk bedroeg € 614,45.

8008 Donateurs:
In 2017 werden 85 (2016 93) acceptgiro’s verzonden en 16 incasso’s. Door 70 (2016
75) mensen werd gereageerd in de vorm van een bijdrage. Gemiddeld bedroeg de
bijdrage voor 2017 € 20,37 (2016 € 18,97).
8010 Verhuur paarden:
Met mw.Dolfing is de afspraak gemaakt dat zij jaarlijks een bedrag aan de stichting
zal betalen voor het gebruik van onze paarden ten behoeve van de zomerkampen.
Deze opbrengst is ingaande 2009 verhoogd met hetzelfde percentage prijsstijging dat
de manege ook aan de stichting doorberekent (jaarlijks 2%). Voor 2017 is € 836,58
ontvangen.
8011 Opbrengst verloting:
De verkoop van loten heeft € 1.517,-- opgebracht en de drukkosten van de loten ad
€ 225,06 werden gesponsord door het Logopedisch Centrum.
8012 Subsidie:
Van de gemeente Ommen werd een bedrag van € 670,-- ontvangen en van de
gemeente Hardenberg werd € 567,50 aan gehandicaptensport subsidie ontvangen.
8013 Bijdragen Landdag:
Voor de mini landdag werd een subsidie ontvangen van € 1.000 van de stichting SFO
en van het Fonds Gehandicaptensport € 1.474,97. Daarnaast hebben in 2017 een
bedrag van € 1.425 van de VPGO ontvangen als bijdrage in de kosten van de Landdag
2016.
8015 Opbrengst kledingcontainer:
In 2017 werd een bedrag van € 406,25 (2016 € 360,00) ontvangen wegens het ledigen
van de kledingcontainer op de manege. In totaal is de container in 2017 3x geleegd en
werd 1625 kg vergoed.
8039 Vergoeding advertentiekosten VPGO
In 2017 werd over 2016 een bedrag van € 176,82 ontvangen als vergoeding
advertentiekosten voor de kledingactie.
9090 Bijzondere baten
Naast enkele kleine afrondingsverschillen is op deze post de ontvangst ad € 800 van
het Paardenfonds voor Bemmel geboekt. Deze soort van inkomsten moeten via de
exploitatie verantwoord worden en mogen niet rechtstreeks op de balanspost in
mindering worden gebracht.

