
 

Jaarverslag 2021 Financiën 
 

Algemeen 
 

TV Kontakt heeft een solide financiële structuur. De basis hiervoor is het al jaren stabiele 
ledenaantal. Door kostenstijgingen (vrijwel alle kosten worden jaarlijks geïndexeerd) staan de 
exploitatieresultaten sinds 2019 onder druk. Boekjaar 2019 had toen ook een negatief resultaat 
van € 2.304. 
Boekjaar 2020 en 2021 hadden een positief resultaat, echter is dit geflatteerd door de 
Coronapandemie. 

 
Exploitatie 

 
Een positief resultaat van € 32.018, - . 
Coronamaatregelen hebben op dit resultaat een grote invloed gehad. 

 
Balans per 31-12-2021 

 
Per 31 december 2021 bedroeg het eigen vermogen van TV Kontakt € 274.987. 
Het positieve exploitatie resultaat over 2020 € 6.793,- is toegevoegd aan “reserve Corona” het saldo 
van deze grootboekrekening is per 31-12-2021 € 21.948,- 
Het bestuur heeft besloten om in het najaar een gezellig feest te organiseren welke van de 
“reserve Corona” wordt gefinancierd. 

 

Stichting Horeca Exploitatie Kontakt (HEK) 
 

Algemeen 
 

De HEK is door de verpachting van de kantine een wat slapende stichting geworden met weinig 
financiële mutaties. De HEK treedt op als verpachter en onderhoudt de contacten met Sportcafé 
De Bruijnerie als pachter. De pachtsom gaat via de HEK naar de stichting Ruud van der Geest. 
In 2021 heeft de HEK geen investeringen gedaan. 

 
Exploitatie 

 
In het boek- en kalenderjaar 2021 was het exploitatieresultaat € 3.547,- negatief. 
Dit werd veroorzaakt door de Coronapandemie, we kwamen de pachter tegemoet met de huur 
afdracht. 

 
Eigen vermogen (EV) 

 
De HEK heeft geen schulden, heeft een redelijke liquiditeit en per 31-12-2021 een eigen 
vermogen van € 38.405,-. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Stichting Sportpark Ruud van der Geest 

 

Ook 2021 stond weer grotendeels in het kader van Corona.  

Gelukkig is de Schoter scholengemeenschap wel weer actief geweest waardoor 

het resultaat toch weer naar behoren was. 
 

In 2021 was er een positief resultaat begroot van 19265 euro en is uiteindelijk uitgekomen op 
41745 euro positief. Belangrijk omdat ons komende jaren onder andere een baanrenovatie te 
wachten staat. 

 
Voor dit jaar is er een positief resultaat begroot van rond de 30000 euro, een en ander weer 
afhankelijk van de verschillende huurders. 

 

Komende maanden zal er ook overleg zijn met gemeente en andere gebruikers van 
sportaccommodaties die gelegen zijn in het Orionzone gebied over een herindeling. 

 
Het betreft een visie. Een visie is nog geen plan. De ontwikkelvisie geeft een beeld van hoe het 
gebied er in de toekomst uit kan gaan zien. 

 

Namens het bestuur van TV Kontakt, de HEK en de Stichting RvdG, 

Karin Stokman, penningmeester 


