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BALANS per 31-12-2017 na bestemming resultaat

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 17.550 8.868

Liquide middelen 119.975 149.712

__________ __________

Totaal 137.525 158.580

PASSIVA

Reserves en fondsen

Bestemmingsreserves:

- reserve rampenfonds 13.108 12.783

- reserve kledingactie 60.000 60.000

__________ __________

Totaal 73.108 72.783

Kortlopende schulden en overlopende passiva 64.417 85.797

Totaal 137.525 158.580

31-12-2017 31-12-2016
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Staat van baten en lasten 2017

begroting

2017

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving 85.325 71.400 (d) 94.161 (d)

Baten uit beleggingen 900 231 694

__________ __________ __________

Totaal baten 86.225 (b) 71.631 (b) 94.855

LASTEN

Besteed ten behoeve van doelstellingen:

Doelstelling A 60.565 56.912 79.958

Doelstelling B 5.200 385 813

Doelstelling C 5.000 0 0

__________ __________ __________

70.765 (a) 57.296 (a) 80.771

Werving baten

- Kosten eigen fondsenwerving 9.110 7.550 (c) 8.436 (c)

Beheer en administratie

- Kosten beheer en administratie 6.000 6.460 5.298

15.110 14.010 13.734
__________ __________ __________

Totaal lasten 85.875 71.306 94.505

Resultaat 350 325 350

Bestemming van het resultaat:
Toevoeging / onttrekking aan bestemmingsreserves

- toevoeging reserve rampenfonds 350 325 350

__________ __________ __________

350 325 350

2017 2016
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Grondslagen voor de financiële verslaglegging

ALGEMEEN

Bij de verslaglegging is gevolgd de 'Richtlijn 650 en richtlijn C2' (onderdeel van richtlijnen voor de jaarverlaggeving van de

Raad voor de jaarverslaggeving) en aanbeveling Toepassing Richting 650 'kostentoerekening beheer en administratie'.

Activiteiten

De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van het paard- en ponyrijden door gehandicapten

en al hetgeen daarmee samenhangt, zulks binnen de doelstellingen van de Federatie

Paardrijden Gehandicapten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

Alle bedragen in deze jaarstukken zijn in euro's vermeld.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis

van historische kosten.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden

slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun 

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij vòòr het 

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende

schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de

transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van dis(agio) en transactiekosten is de geamortiseerde 

geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na eerste

verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in 

mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

Bestemmingsreserves

De reserve Rampenfonds wordt getroffen om de toekomstige onzekere verplichtingen van lid-

stichtingen te dekken.

De reserve Kledingactie is getroffen voor de in de toekomst te verwachten kosten voor deze 

kledingactie.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening

houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Het resultaat, beschikbaar voor de doelstellingen, wordt bepaald als het verschil tussen de netto baten

uit fondsenwerving, de netto rentebaten uit uitgezette banksaldi en de overige baten en lasten

over het verslagjaar.

De doelstellingen zijn als volgt te onderscheiden:

Doelstelling A: uitkeringen aan lidstichtingen

Doelstelling B: uitkeringen aan gaststichtingen

Doelstelling C: bijdrage aan de Landdag
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Toelichting op de balans

Vorderingen en overlopende activa

Te vorderen inzake kledingactie 17.333 8.202

Te vorderen lidstichtingen 25

Te vorderen rente effectenrekening 11 20

Te vorderen rente bestuursspaarrekening 9 126

Te vorderen rente direct kwartaal sparen rekening

Te vorderen rente ASN 171 520

Overige vorderingen/overlopende activa

__________ __________

Totaal 17.550 8.868

Liquide middelen

ABN/Amro effectenrekening 59.04.37.232 19.592 37.480

ABN/Amro direct kwartaal sparen rekening 49.77.27.005 231 230

ABN/Amro vermogensspaarrekening 50.02.77.206 153 9.828

ASN Sparen Zakelijk 8804.6373.90 100.000 102.174

__________ __________

Totaal 119.975 149.712

Bestemmingsreserves

Reserve rampenfonds

Saldo per 1-1 12.783 12.433

Toevoeging in boekjaar 325 350

__________ __________

Saldo per 31-12 13.108 12.783

Als een stichting buiten eigen schuld door bepaalde oorzaken in financiële problemen raakt kan zij beroep

doen op het rampenfonds. Indien de VPGO ophoudt te bestaan worden de baten aangewend voor de doelstelling.

Reserve kledingactie

Saldo per 1-1 60.000 60.000

Toevoeging in boekjaar 0 0

__________ __________

Saldo per 31-12 60.000 60.000

In de ALV van 31 mei 2011 is besloten met ingang van 2011 te stoppen met toevoeging aan de reserve

kledingactie. Deze reserve wordt aangesproken als de opbrengst uit de kledingactie wegvalt en wordt dan direct aangewend

in het kader van de doelstelling

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Legeskosten 0 0

Accountantskosten 1.650 1.400

Uit te keren in 2018 aan lidstichtingen over 2017 56.912 79.958

Hierop te korten vordering lidstichtingen -129

Nog uit te keren lidstichting 2017 3.847 3.755

Te weinig uitgekeerd 2017 813

Uit te keren aan gaststichtingen 1.197 813

Totaal 64.417 85.797

31-12-2017 31-12-2016

Jaarrekening 2017 - VPGO 6 van 9



Toelichting op de staat van baten en lasten

begroting

2017

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving
Brutowinst uit hoofde van kledingactie 85.000 71.075 93.836

Contributies 325 325 325

Totaal 85.325 71.400 94.161

Saldo financiële baten en lasten

Bankrente 900 231 694

Totale baten 86.225 71.631 94.855

Resultaat ter besteding aan de doelstelling 57.296 (a) 80.771 (a)

Totaal baten 71.631 (b) 94.855 (b)

Besteding in verhouding tot de baten: 79,99% (a:b) 85,15% (a:b)

Kosten eigen fondsenwerving 7.550 (c) 8.436 (c)

Bruto baten eigen fondsenwerving 71.075 (d) 93.836 (d)

Kosten in verhouding tot de baten eigen fondsenwerving 10,62% (c:d) 8,99% (c:d)

Eigen fondsenwerving kledingactie

Totaal ingezamelde kilo's 556.984 602.675

Kg afval -23.980 -15.110

Kg verkoopbaar 533.004 587.565

Bruto omzet bruikbare kilo's x gem. opbr/kg à 0,685 365.107 428.922

In rekening gebrachte inzamelkosten -294.029 -335.083

Afrondingsverschil -3 -4

__________ __________

Bruto baten 71.075 93.836

Af: kosten eigen fondsenwerving -7.550 -8.436

__________ __________

Netto baten 63.525 85.400

Bruto-opbrengst per kg: 12,76 eurocent 15,57 eurocent

af: kosten per kg: -1,36 eurocent -1,40 eurocent

netto opbrengst per kg: 11,41 eurocent 14,17 eurocent

2017 2016
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Toelichting uitkering aan de doelstellingen

Vanuit het resultaat 2016 was voor 2017 ter realisering van de doelstellingen beschikbaar:

Voor doelstelling A (81.159 - 1.212 =) 79.016

Voor doelstelling B 813

Voor doelstelling C 0

Totaal

In 2017 is uitgekeerd voor doelstelling A:

aan de lidstichting te: ruiteruren subsidiabele uren

Almelo 2.075 1.645

Deventer-Gorssel 3.950 2.771

Enschede 3.400 2.440

Enter 6.562 4.082

Hardenberg 1.772 1.463

Hengelo 1.116 993

Holten 1.246 1.097

Kampen 1.934 1.561

Oldenzaal 2.284 1.771

IJzerlo 1.986 1.592

IJsselmuiden 4.492 3.046

Zwolle 6.506 4.053

_________________ __________

totaal doelstelling A 37.321 26.514

nog uit te keren Denekamp 998 899

(in 2018 betaald)

En voor doelstelling B:

Ros Beyaert

Balansruiters

SPG Apeldoorn

0

In 2018 zal nog worden uitgekeerd uit de inzameling 2017:

Emmeloord 2017 385

Bestedingen

Uit het resultaat over 2017 is ter realisering van de doelstellingen beschikbaar:

voor doelstelling A 56.912

voor doelstelling B 385

voor doelstelling C 0

Totaal 57.296

Doelstellingen A en B worden in 2018 uitgekeerd.

Getekend voor akkoord:
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