Exploitatie 2018.
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
9190 Bijzondere lasten
Positief resultaat
Totaal

2018
€ 24.965,17
€ 7.858,50
€ 451,23
€ 560,15
€ 463,51
€
44,76
€ 1.028,36
€
265,00
€
792,22
€
321,00
€
464,65
€
373,38
€
104,22
€
14,53
€
80,40
€
130,44
€
0,00
€
331,25
€
600,00
€ 2.693,55
€ 41.542,32

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

€ 41.164,27

Reknr Omschrijving
8001 Bijdragen ruiters
8002 Bijdragen menlessen
8004 Bijdrage VPG Oost
8005 Giften, legaten ed.
8007 Rente opbrengsten
8008 Opbrengst donaties
8010 Verhuur paarden
8011 Opbrengst verloting
8012 Subsidies
8013 Bijdragen Landdag
8015 Opbr. Kledingcont.
8039 Verg.adv.kosten
9090 Bijzondere baten
Negatief resultaat

Totaal

2018
€ 26.210,60
€
0,00
€ 3.460,00
€ 2.133,95
€
85,51
€ 1.282,04
€
853,31
€ 1.906,01
€ 1.675,85
€
4,05
€ 1.620,00
€
121,00
€ 2.190,00

2017
€ 21.619,00
€
350,00
€ 4.399,00
€ 1.700,10
€
323,57
€ 1.426,09
€
836,58
€ 1.742,06
€ 1.237,50
€ 3.899,97
€
406,25
€
176,82
€
801,86
€ 2.245,47

€ 41.542,32 € 41.164,27

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 enkele 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.
4030 Administratiekosten:
Het betreft hier portokosten, (kopieer)kosten enz. enz. Het gaat om de volgende
kosten:
 Kosten betalingsverkeer RABO
€ 140,13
 Kosten betalingsverkeer ING
€ 236,10
 Domeinnaam
€ 178,75
 Kosten donateursbrieven (porto/kopiëren)
€ 171,40
 Overige kosten (porto, kantoormateriaal enz.)
€ 65,84
Totaal
€ 792,22

4031 Afschrijvingen:
 Doordat Djamiel naar het fonds is gegaan, moest € 1.040 worden afgeschreven
op de boekwaarde van de paarden. Dit bedrag is echter terug ontvangen van
het fonds (zie rek.nr. 9090 Bijzondere baten).
 Omdat de menwagen is verkocht, moest de boekwaarde van € 1 worden
afgeschreven;
 Door een opwaardering van de verzekerde waarde van de paarden moest een
bedrag van negatief € 720 worden afgeschreven om zo de waardestijging tot
uitdrukking te brengen.
4032 Kosten loterij:
De kosten bedroegen € 464,65 voor de drukkosten van de loten, de leges en de
aanschaf van de prijzen. (Zie ook 8011 Opbrengst verloting).
4034 Landdag:
In 2018 was er een grote Landdag waaraan enkele ruiters hebben deelgenomen. De
vervoerskosten werden gesponsord: alleen de brandstof moest worden betaald alsmede
de lunchpakketten. Per saldo bedroegen de kosten € 104,22.
4039 Kosten VPGO:
In 2018 bedroegen de kosten voor het adverteren in de verschillende kranten € 331,25.
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 2018 diende per ruiter een bijdrage van € 30,-- 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 2019 wordt de
maandelijkse ruiterbijdrage nog éénmaal met € 2,-- verhoogd. Afhankelijk van de
begroting 2019 zal dan bekeken worden of, en zo ja welke verhoging van toepassing is
voor 2020.
8004 V.P.G.Oost:
Vanuit de kledingactie 2017 werd een bedrag van € 3.460,-- (2016 € 4.399,--)
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.
Vanuit de clubkasactie van de Rabo bank hebben we € 691,37 ontvangen. Een aantal
medewerkers van de Baalderborggroep heeft hun kerstpakketten 2017 ten gunste van
de SPGH laten komen. Deze actie leverde een bedrag op van € 210. Tot slot ontvingen
we in december een bijdrage van € 432,58 van de PKN De Krim vanwege een
gehouden collecte. In totaal hebben we in 2018 een bedrag van € 2.133,95 ontvangen.

8008 Donateurs:
In 2018 werden 88 (2017 85) acceptgiro’s verzonden en 9 incasso’s. Door 70 (2017
70) mensen werd gereageerd in de vorm van een bijdrage. Gemiddeld bedroeg de
bijdrage voor 2018 € 18,31 (2017 € 20,37).
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 2018 is € 853,31
ontvangen.
8011 Opbrengst verloting:
De verkoop van loten heeft € 1.680,95 opgebracht en de drukkosten van de loten ad
€ 225,06 werden gesponsord door De Haere.
8012 Subsidie:
Van de gemeente Ommen werd een bedrag van € 681,-- ontvangen en van de
gemeente Hardenberg werd € 994,85 aan gehandicaptensport subsidie ontvangen.
8015 Opbrengst kledingcontainer:
In 2018 werd een bedrag van € 1.620 (2017 € 3406,25) ontvangen wegens het ledigen
van de kledingcontainer op de manege en de plaatsing van kleine container. Het 2e
halfjaar 2017 werd 3845 kilo ingezameld en her 1e halfjaar 2018 werd 2635 kilo
ingezameld. Over het 2e halfjaar 2018 is nog geen informatie beschikbaar. De prijs per
kilo bedroeg € 0,25.
8039 Vergoeding advertentiekosten VPGO
In 2018 werd over 2017 een bedrag van € 121,09 ontvangen als vergoeding
advertentiekosten voor de kledingactie.
9090 Bijzondere baten
In totaal werd een bedrag van € 2.190 ontvangen:
- Verkoop menwagen € 550,-- Uitkering Djamiel € 1.040,-- Vergoeding VPGO zeecontainer € 600 (zie 9190 Bijzondere lasten)
9190 Bijzondere lasten:
Ten behoeve van de opslag van de landdag materialen heeft de VPGO een container
aangeschaft ten bedrage van € 600. Deze kosten zijn voorgeschoten door de SPGH
maar worden volledig vergoed door de VPGO (zie 9090 Bijzondere baten)

