Volley Vlaanderen vzw
Beneluxlaan 22
1800 Vilvoorde
02/257.16.00
Info@volleyvlaanderen.be

BTW: 417 414 853
Iban: BE16 7370 0185 5874
Bic: KREDBEBB
www.volleyvlaanderen.be

Verslag over de jaarrekening per 31/12/2021
I.

SAMENVATTING.

- Het eigen vermogen beloopt 1.960.848,93 euro (2.016.406,09 euro per
31/12/2020) ten opzichte van een balanstotaal van 3.100.559,56 euro
(3.166.424,33 euro per 31/12/2020). De solvabiliteit beloopt bijgevolg
63,24% wat als zeer solid mag beschouwd worden.
- Het bedrijfskapitaal is ruim positief. De voorraden (33.584,32 euro), de
vorderingen op ten hoogste één jaar (1.531.152,57 euro) en de liquide
middelen (37.035,52 euro) bedragen samen 1.601.772,41 euro en
overstegen ruimschoots de schulden op ten hoogste één jaar die 998.963,31
euro belopen.
- Het resultaat van het boekjaar is licht negatief en beloopt -35.210,20 euro,
evenwel na 23.215,44 euro aan uitzonderlijke kosten (niet recurrent). Het
resultaat zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
- De activiteiten van de VZW werden ook in 2020 nog sterk beïnvloed door de
COVID-19 crisis.

II.

BESPREKING

Voorafgaande opmerking:
De jaarrekening van de Volley Vlaanderen VZW (VV) bestaat uit twee grote
componenten:
- De balans op datum van 31/12/2021 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 01/01/2021 tot en
met 31/12/2021.
1. De balans
De activa die kunnen opgedeeld worden in drie grote blokken:
-

De financieel vaste activa ten belope van 1.304.175,42 euro: het betreft de
participatie ad 1.054.175,42 die door VV wordt aangehouden in de
dochtermaatschappij Vlaams Volleybalcentrum (VVC) en een vordering ad
250.000 euro op diezelfde dochtermaatschappij. 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 aanpassing van de waarde van de
deelneming is dus geenszins aan de orde. In het kader van vernieuwde Wet
Vennootschappen en Verenigingen, werd de vennootschap ondertussen
omgevormd in een besloten vennootschap en de naam werd gewijzigd in
“Eurovolleycenter” (EVC).
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Openstaande vorderingen ten bedrage van 1.208.379,65 euro
o 1.120.260,87 euro aan handelsvorderingen waarvan de voornaamste
zijn:
▪ 230.000,00 euro subsidie BOIC
▪ 263.000,00 euro subsidie Sport Vlaanderen
▪ 213.450,00 euro Nationale Loterij
▪ 255.141,36 euro Leveranciers met debetsaldo (betalingen aan
“”leveranciers” waarvoor de boekhoudkundige stukken pas in
2022 werden verwerkt).
o 410.891,70: overige vorderingen die bijna volledig bestaan uit nog te
ontvangen subsidies (405.285,57euro).
Liquide middelen ten bedrage van 37.035,52euro

De structuur en samenstelling van de passiva is eveneens vrij eenvoudig en bestaat in
hoofdzaak uit
- 1.960.848,93 euro aan eigen vermogen bestaande uit de “bestemde fondsen”
(de opgebouwde reserves uit de resultaten van het verleden) en het
overgedragen resultaat.
- 1.139.710,63 euro aan schulden met als belangrijkste posten
o 33.875,00 euro: ontvangen waarborgen van de aangesloten clubs
o 998.963,31 euro aan korte termijn schulden met als voornaamste
posten:
▪ 86.871,95 euro aan bezoldigingen en sociale lasten
▪ 828.474,25 euro aan openstaande handelsschulden (hierin zitten
geen achterstallige bedragen)
▪ 34.547,39 euro aan overige schulden, zijnde een subsidie
ontvangen in 2021, waarvoor we de kosten bewijzen in 2022.
2. De resultatenrekening
De resultatenrekening 2021 vertoont voor bepaalde posten grote verschillen met die
van 2020. De verklaring daarvoor is het verschil in organisaties en programma’s tussen
beide jaren. Daarnaast werden binnen de grotere rubrieken bepaalde bedragen op
andere detailrekeningen geboekt
De opbrengsten belopen 5.951.726,50 euro wat na aftrek van de kosten à rato van
5.986.936,70 euro een negatief resultaat geeft van 35.210,20 euro.
Resultaatverwerking.
Resultaat boekjaar:
Overgedragen resultaat:
Over te dragen resultaat:

- 35.210,20 euro
+27.053,35 euro
- 8.156,86 euro

Waarderingsregels
Er worden geen wijzigingen voorgesteld.
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AUDITCOMITE

Volgt nog
IV.

RAAD VAN BESTUUR

De jaarrekening werd toegelicht op de raad van bestuur van 14 maart 2022 aan de hand van
de interne balans.
De raad van bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om de jaarrekening voor 2021
goed te keuren met de beschreven resultatenverwerking (cf. supra) en kwijting te verlenen
aan de bestuurders.

Luc Declercq
Financieel Bestuurder

