
 

Financieel verslag Algemene vergadering 2023: Balans 2022 

Balans 2022: een woordje uitleg 
 

De balans 2022 is samengesteld uit twee kolommen: 

- Kolom 1 geeft de stand van de boekhoudpost aan op datum van 31 december 2022. 

- Kolom 2 geeft het verschil tussen de stand op 31 december 2021 en 31 december 2022. 

Actief zijde 
 

Vak 20 en 21 

Op 1 post na, technologisch materiaal, zijn alle afschrijvingen afbetaald. Enkel voor de post 

“Technologisch materiaal afschrijvingen” dient in 2023 nog voor een bedrag van 393,00 euro 

afgeschreven worden. 

Vorderingen op minder dan een jaar:  

- Algemeen klanten: bedraagt 141.796,89 euro. Dit zijn facturen opgemaakt in 2022 waarvan 

de inkomsten nog niet binnen zijn. Reden waarom het bedrag dit jaar hoger is, dat subsidies 

onder de vorm van facturen gevorderd zijn aan de RBA (subsidies Be Gold en BOIC loon 

Wietse + uitzendingen) voor een bedrag van 38.000,00 euro en Sport Vlaanderen voor een 

bedrag van 86.000,00 euro (prestatieprogramma Topsport). 

- Te ontvangen subsidies Sport Vlaanderen: Er dient nog een restbudget betaald te worden 

voor 6.189,87 euro betaald te worden (stukje werkingssubsidies, stukje projectsubsidies). 

- Diverse vorderingen: Dit is een vordering die BSV heeft lopen via de Royal Belgian Achery 

voor het lotto project 2021. Projecten van de nationale loterij worden over een termijn van 3 

jaar terugbetaald. 

Liquide middelen:  

Onze liquide middelen bedragen 70.000 euro minder dan vorig jaar. Dit heeft natuurlijk te maken 

met het gegeven dat wat we zijn gedaald in liquiditeit zijn gestegen onder vorderingen. Van zodra 

deze vorderingen zijn uitbetaald door onze subsidiepartners stijgen opnieuw onze liquide middelen. 

Overlopende rekeningen:  

Over te dragen kosten: Dit betreft een factuur van Ethias voor het bedrag van 1.936,53 euro. Deze 

ontvangt BSV in 2022 maar de factuur heeft betrekking op 2023. 

Verkregen opbrengsten: onze VIA subsidies (tewerkstelling subsidies van de Vlaamse overheid) voor 

2022 werden pas uitbetaald in januari 2023. 
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Passief zijde 
 

Fonds sociaal passief:  Dit fonds (68.000) is verplicht voor werkgevers zodat met deze buffer 

personeel kan uitbetaald worden in geval van ontbinding. 

 

Winst/verlies: Boogsport Vlaanderen sluit 2022 af met een positief resultaat van 4821,08 euro 

 

Schulden op minder dan 1 jaar:  

- Algemeen leveranciers: Dit zijn de leveranciers aan Boogsport Vlaanderen dit nog open 

staan op datum van 31/12/2022. In dit geval is dit de Royal Belgian Archery voor een bedrag 

van 17.271,90 euro. 

- Te ontvangen facturen: deze facturen zijn gedateerd in 2023 maar hebben betrekking op 

2022. Dit zijn facturen in het kader van Topsport. Om een restbudget op te nemen werden 

omkaderingskosten, stagekosten en uitzendingskosten voor 2023 nog in rekening gebracht 

voor 2022. Dit met toestemming vanuit Sport Vlaanderen. 

- Nettolonen: Omwille van een systeemfout bij SDworx was er een fout geslopen in de 

loonberekening van 2022. In  februari 2023 werden vanuit SDworx enkele looncorrecties 

doorgevoerd voor de nettolonen.  

- Provisie vakantiegeld: Met de uitbreiding van het personeelsbestand stijgt ook de provisie 

van het vakantiegeld. Deze provisie wordt bepaald door het sociaal secretariaat SD Worx. 

- Diverse schulden: Er werden vanuit het BOIC enkele foutieve stortingen uitgevoerd. Deze 

moesten gericht zijn aan de RBA maar zijn beland op de spaarrekening van BSV. Deze worden 

doorgestort aan de RBA. 

 

Over te dragen opbrengsten:  

- 1150,00 euro sponsorgelden ontvangen voor het VK indoor 2023. 

- 46.939,88 euro lidgelden: Dit is  ¾ van de individuele en clublidgelden voor het seizoen 2022-

2023. Mits ons ledenseizoen over 2 kalenderjaren loopt, dient ¾ van het lidgeld 

overgedragen te worden naar 2023. 


