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Algemene toelichting op de balans en de winst & verliesrekening per 31 december 2016. 
 

Wanneer wij kijken naar het eindtotaal van de winst en verliesrekening en de begroting is 
het even schrikken, maar het is, evenals in 2015, een winstgevend jaar geworden, waarbij 
de winst € 9.365,-- (2015 € 18.324,--) bedroeg. 
Toch heeft er in 2016 een inhaal plaats gevonden van achterstallig onderhoud. Wij gaan 
daar in 2017 mee door. 
Dankzij de investeringen in de nieuwe ledverlichting, waarbij inmiddels € 3.350,-- aan 
subsidie is verkregen, een nieuwe van drainage voorziene bodem in de paddocks en 
tenslotte nog de vervanging van de 10 jaar oude mestkever is de waarde van de 
inventaris op de balans met plm. € 33.000,-- toegenomen. 
Eind 2016 bedraagt het eigen vermogen, inclusief het winstsaldo van 2016, ruim 
€ 92.000,--; een positieve ontwikkeling. 
 
Voor wat betreft de baten zijn de lesgelden kwartaal € 11.000,-- achtergebleven bij de 
begroting, Dit wordt vooral veroorzaakt door een terugloop van de volwassen ruiters in de 
tweede helft van 2016. Daarnaast zijn de opbrengsten van stalling ongeveer gelijk aan 
2015 maar wel achter gebleven bij de begroting van 2016. Ook de opbrengst van de 
kantine stelt teleur, maar daar staan weer lagere inkoop kosten tegenover. Meer 
opbrengsten zien wij bij, Lease, Evenementen en De Grote club actie. 
 
Aan de kostenkant hebben wij kunnen profiteren van een eenmalige teruggave van 
rioolbelasting en zuiveringsrechten van vorige jaren ten bedrage van € 10.000,--. De 
hieruit voortvloeiende structurele kostenbesparing inclusief verlaging vastrecht bedraagt 
€ 4.000,-- op jaarbasis. 
Tevens zijn de kosten in het algemeen ondanks een inhaal van achterstallig onderhoud 
binnen de begroting gebleven. 
Bij de lasten vallen de lagere personeelskosten op. Minder premie voor de 
ziekteverzuimverzekering en de uitkering van deze verzekering leverden een voordeel op, 
maar daarnaast waren er extra kosten voor de Arbo diensten en de re-integratie 
bedrijven. Samen met een tijdelijke kracht en onze medewerk(st)ers zijn de gaten in het 
rooster ingevuld en hebben daarmee bijgedragen aan een goed bedrijfsresultaat. 
De kosten van de huur van de woning konden volledig worden doorberekend. 
Gas, elektriciteit, water en belastingen en heffingen hebben, zoals eerder aangegeven, 
een eenmalige en structurele kosten voordelen opgeleverd. 
De voerkosten zijn lager dan begroot en lager dan de realisatie 2015 door lagere prijzen 
en een lagere paarden en pony bezetting. 
Door de statutenwijziging van de stichting in december 2015 waren wij als vereniging 
genoodzaakt om een advocaat in te huren, waardoor de kosten van bestuur € 7.000,-- 
hoger uitkwamen dan normaal. 
Tenslotte konden wij € 13.000,-- wegzetten voor een voorziening manegebodems en een 
voorziening bijzondere evenementen (50 jaar Manege Liethorp). 
 
Tevens danken wij onze medewerkers en de vele vrijwilligers voor het positieve resultaat 
en vertrouwen erop dat wij dit jaar in continuïteit ons 50 jarig bestaan kunnen vieren 
 
A. Roest 
Penningmeester 

 
Bijlage: Exploitatierekening baten & lasten  
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