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Verslag over de jaarrekening per 31/12/2019 
 

I. SAMENVATTING. 
 
- Het eigen vermogen beloopt 2.017.442,19 euro (2.584.226,49 euro per 
31/12/2018) ten opzichte van een balanstotaal van 3.133.970,95 euro 
(3.315.275,85 euro per 31/12/2018). De solvabiliteit beloopt bijgevolg 
64,37% wat als zeer solid mag beschouwd worden. 
 
- Het bedrijfskapitaal is ruim positief. De voorraden (33.356,05 euro), de 
vorderingen op ten hoogste één jaar (1.757.343,82 euro) en de liquide 
middelen (47.652,27 euro) bedragen samen 1.838.352,14 euro en 
overstegen ruimschoots de schulden op ten hoogste één jaar die 981.342,96 
euro belopen. 
 
- Het resultaat van het boekjaar beloopt – 474.034,23 euro en wordt in 
belangrijke mate beïnvloed door een aantal organisaties zoals het EK 2019 
en de organisatie van een FIVB 1 Star Beachvolley Event. Het resultaat zal 
grotendeels worden opgevangen door aanwending van “Bestemde Fondsen” 
die in het verleden werden aangelegd om dergelijke organisaties en kosten 
op te vangen. In concrete zal 300.000 euro worden geïmputeerd op het 
“Fonds bestemd voor promotie & events” en 150.000 euro op het “Fonds 
bestemd voor Topsport Indoor”. Het saldo ten belope van -24.034,23 zal als 
“Overgedragen Verlies” op de balans worden geboekt. 
 
 

II. BESPREKING 
 
Voorafgaande opmerking: 
De jaarrekening van de Volley Vlaanderen VZW (VV) bestaat uit twee grote 
componenten: 

- De balans op datum van 31/12/2019 die de momentopname is op die datum 
van de activa (= de bezittingen) en de passiva (= de financieringsmiddelen) 
van VV 

- De resultatenrekening die een overzicht geeft van de opbrengsten en de kosten 
voor een bepaalde periode, zijnde de periode die loopt van 01/01/2019 tot en 
met 31/12/2019. 

 
1. De balans 

 
De activa die kunnen opgedeeld worden in drie grote blokken: 
 

- De financieel vaste activa ten belope van 1.052.325,42 euro: het betreft de 
participatie die door VV wordt aangehouden in de dochtermaatschappij Vlaams 
Volleybalcentrum (VVC). Het VVC heeft in 2017 een schatting van haar activa 
laten uitvoeren, waaruit blijkt dat er een ruime latente meerwaarde op die 
activa aanwezig is. Een afboeking van de participatie is dus geenszins aan de 
orde. Bovendien geven voorlopige cijfers van het VVC aan dat er naar alle 
waarschijnlijkheid opnieuw met een beperkt positief resultaat zal afgesloten 
worden. 
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- Openstaande vorderingen ten bedrage van 1.757.343,82 euro 
o 217.596,12 euro: handelsvorderingen  
o 1.757.343,82 euro: overige vorderingen die bijna volledig bestaan uit 

nog te ontvangen subsidies van Sport Vlaanderen. De vordering op de 
CVBA Vlaams Volleybalcentrum wordt sinds 2018 opgenomen onder de 
overige vorderingen in tegenstelling tot de andere jaren waar deze nog 
onder de financieel vaste activa geboekt stond. Door het VVC werd in 
2019 een bedrag van 60.000 euro aan VV terugbetaald. 
 

- Liquide middelen ten bedrage van 47.652,27 euro  
 
De structuur en samenstelling van de passiva is eveneens vrij eenvoudig en bestaat in 
hoofdzaak uit 

- 2.017.442,19 euro aan eigen vermogen bestaande uit de “bestemde fondsen” 
(de opgebouwde reserves uit de resultaten van het verleden)  

- 1.116.528,76 euro aan schulden met als belangrijkste posten 
o 34.000,00 euro: ontvangen waarborgen van de aangesloten clubs 
o 981.342,96 euro aan korte termijn schulden met als voornaamste 

posten: 
§ 93.581,93 euro aan bezoldigingen en sociale lasten 
§ 883.016,29 euro aan openstaande handelsschulden (hierin zitten 

geen achterstallige bedragen) 
 

2. De resultatenrekening 
 
De resultatenrekening 2019 vertoont voor bepaalde posten grote verschillen met die 
van 2018. De verklaring daarvoor is het verschil in grote(re) organisaties tussen beide 
boekjaren. 
 
De opbrengsten belopen 6.806.416,71 euro wat na aftrek van de kosten à rato van 
7.265.958,82 euro een negatief resultaat geeft van 459.542,11 euro voor belastingen 
en 474.034,23 euro na belastingen 

 
Resultaatverwerking. 
 
Resultaat boekjaar: -474.034,23 
 
Te imputeren op: 
300.000 euro: Bestemd fonds voor promotie en events 
150.000 euro: Bestemd fonds indoor 
Waardoor er een overgedragen verlies overblijft van 24.034,23 euro 
 
Waarderingsregels 
 
Er worden geen wijzigingen voorgesteld. 
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III. AUDITCOMITE 
 
Uittreksel uit het verslag van het Auditcomité van 05 maart 2020: 
 

• De boekhoudkundige stukken met betrekking tot het boekjaar 2019 waren aanwezig 
in het vergaderlokaal en ter beschikking voor inzage door de leden van het 
Auditcomité  

• Door Luc Declercq (Financieel Bestuurder) en Sarah Leclercq (SBB) werd toelichting 
gegeven bij de balans en de resultatenrekening. Op vragen over de inhoud van 
bepaalde posten werd toelichting gegeven.  

• Volgende aanpassingen werden nog uitgevoerd in vergelijking met de voorlopige 
jaarrekening die werd overgemaakt:  

o Bijkomend bedrag van 10.000 euro aan subsidies voor het EK 2019 
toegevoegd (daling van het verlies met 10.000,- t.o.v. voorlopige cijfers) 

o Overboeking van een bedrag1.310,19euro van de post “Leveranciers” 
(SDWorx) naar balansrekening 45300000 “Ingehouden Voorheffingen” 
(verschuiving zonder impact op de balans).  

• Het Auditcomité had geen verdere opmerkingen of voorbehouden bij de voorgelegde 
jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2019. Het Auditcomité stelt bijgevolg 
dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de werking van Volley Vlaanderen 
voor het boekjaar 2019.  
 

 
IV. RAAD VAN BESTUUR 

 
De jaarrekening werd besproken op de raad van bestuur van 09 maart 2020. De raad van 
bestuur neemt nota van het negatieve resultaat van het boekjaar dat vooral zijn oorsprong 
vindt in grotere organisaties zoals het EK 2019 en het FIVB Beachvolleytornooi. De kosten 
van de events liggen in lijn met de vroeger opgemaakte begroting; de inkomsten 
daarentegen vallen lager uit. De raad van bestuur stelt een resultaatverwerking voor zoals 
beschreven supra. 
 
In haar evaluatie van het afgesloten boekjaar merkt de raad van bestuur bovendien op dat 
een grotere terughoudendheid aan de dag dient gelegd worden met betrekking tot het 
organiseren van events. Voor de organisaties die geprogrammeerd worden dient vooraf een 
kritische evaluatie te worden gemaakt van de kosten en de opbrengsten. De raad van 
bestuur begrijpt anderzijds ook dat bepaalde organisaties een sportieve beweegreden 
hebben en dus niet als “stand alone” mogen beschouwd worden. 
 
De raad van bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om de jaarrekening voor 2019 
goed te keuren en kwijting te verlenen aan de bestuurders. 
 
 
 
Luc Declercq  
Financieel Bestuurder 
 


