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De	Dorpswinkel	
	
Na	maandenlang	zwoegen	door	de	mensen	van	het	dorp	
Staan	we	met	zijn	allen	trots	te	zijn	
We	hebben	onze	winkel	zo	behouden	voor	het	dorp	
Zo	blijkt	ons	mooie	Sauwerd	absoluut	niet	klein	
	
Want	de	Dorpswinkel	is	de	mooiste	winkel	van	het	land	
Een	praatje	en	een	boodschap	gaan	hier	altijd	hand	in	hand	
Want	de	Dorpswinkel	is	de	mooiste	winkel	van	het	land	
Ja	Sauwerd	heeft	een	nieuwe	diamant,	de	mooiste	van	het	land	
	
Als	je	morgen	denkt	ik	wil	een	koekje	bij	de	thee	
Maar	de	koektrommel	is	leeg	o	nee	het	zit	je	weer	niet	mee	
Dan	heb	je	geen	probleem	want	op	de	hoek	hebben	ze	koek	
In	je	eigen	winkel	daar	verkopen	ze	geen	nee	
	
Want	de	Dorpswinkel	is	de	mooiste	winkel	van	het	land	
Een	praatje	en	een	boodschap	gaan	hier	altijd	hand	in	hand	
Want	de	Dorpswinkel	is	de	mooiste	winkel	van	het	land	
Ja	Sauwerd	heeft	een	nieuwe	diamant,	de	mooiste	van	het	land!	
	
(Geschreven	en	uitgevoerd	door	Gertjan	Piek	–	ter	gelegenheid	van	de	opening	van	de	
dorpswinkel	in	Sauwerd,	31	augustus	2017)	
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Voorwoord van de voorzitter 
Het eerste volledige boekjaar voor de dorpswinkel zit er inmiddels op. De reacties op de 
dorpswinkel zijn en blijven ronduit positief. Mensen van buitenaf zien een geweldige 
dorpswinkel en spreken hun waardering uit voor de manier waarop een dorp als Sauwerd, 
door de vaak vrijwillige inzet van vele inwoners, overeind kan blijven. De inwoners zelf 
plukken er de vruchten van en zijn maar wat blij dat ze ‘gewoon’ nog steeds lopend of op de 
fiets hun boodschappen kunnen halen, nog steeds vaak vooral als men een boodschap 
vergeten is. 

 

Het komende jaar wordt voor het voortbestaan van de winkel van doorslaggevend belang. 
Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Als bestuur zullen we keuzes moeten maken om 
de kosten dragelijk te kunnen houden, en waar mogelijk de marge te verhogen. Maar ook 
de inwoners van Adorp, Sauwerd en Wetsinge zullen keuzes moeten gaan maken. De keuze 
of men bereid is nog steeds tijd en energie te steken in de dorpswinkel ligt voor. Maar ook 
de keuze om naar de winkel te blijven komen. Dat we nu ‘gewoon’ nog steeds naar de 
winkel kunnen gaan is namelijk ook waar het gevaar in schuilt. Als het te vanzelfsprekend 
wordt dat de winkel er is, en er te vaak gekozen wordt om alleen maar voor de vergeten 
boodschappen naar de winkel te komen, dan is dat een keuze die het voorbestaan van de 
dorpswinkel bedreigd. 

 

Tot nu toe zien we dat de omzet in de winkel stabiel blijft. Dat is een positief signaal en een 
mooie basis waar we het komende cruciale jaar op voort kunnen bouwen. Ik hoop dat het 
niet alleen ‘gewoon’ blijft om naar de winkel te kunnen gaan, maar dat het ook ‘gewoon’ is 
om je voor de winkel in te zetten en blijvend te laten zien wat er in Sauwerd en omstreken 
mogelijk is wanneer we er ‘gewoon’ met zijn allen de schouders onder blijven zetten! 

 

Zoals gezegd wordt het komende jaar cruciaal. Maar ik ben ervan overtuigd dat we het met 
elkaar ‘gewoon’ voor elkaar gaan krijgen!  

 

Tot ziens in de dorpswinkel van Sauwerd! 

 

Hylke Zijlstra 

Voorzitter Dorpencoöperatie Reitdiepdal 
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1. Verslag van het bestuur 
De dorpencoöperatie reitdiepdal U.A. is in 2016 opgericht met als primaire doel het in 
standhouden van voorzieningen in de dorpen Adorp, Sauwerd en Wetsinge.  

Om de winkel daadwerkelijk te exploiteren is in 2017 de BV Kooplokaal Reitdiepdal 
ingeschreven met als enige bestuurder het bestuur van de dorpencoöperatie Reitdiepdal. 
Op 1 september 2017 was het eindelijk zover en opende De Dorpswinkel haar deuren. Een 
prestatie waar we als coöperatie trots op mogen zijn. Vele mensen uit de drie dorpen 
hebben zich voor dit gezamenlijke doel ingezet. Vanaf dit moment komt het aan op het ‘in 
stand houden’ van de bestaande voorzieningen. Hoewel de directe exploitatie van de 
dorpswinkel in handen is van de BV heeft de coöperatie hier in de toekomst zeker ook nog 
een belangrijke rol in, niet alleen door het besturen van de BV maar ook door het blijvend 
verbinden van mensen en organisaties in de dorpen Adorp, Sauwerd en Wetsinge. 

Onze coöperatie heeft een strikt maatschappelijke doelstelling - een doelstelling die gericht 
is op het leefbaar houden van onze dorpen. Momenteel doen we dit door voorzieningen in 
stand te houden (de winkel) en door onze dorpen te verduurzamen (via de 
SauwerderPower en Adorp Duurzaam initiatieven) 

Mocht er winst gemaakt worden door de coöperatie, dan zal de algemene vergadering (dat 
wil zeggen: de leden) bepalen wat er met deze winst gebeurt, met als belangrijkste 
beperking dat de winsten alleen kunnen worden aangewend voor de doelen die hierboven 
zijn genoemd. 

 

Terugkijkend op het jaar 2018 zien we dat het bestuur van de coöperatie zijn tijd en energie 
vooral gebruikt om er voor te zorgen dat de winkel een goede start kon maken. Het 
afgelopen jaar hebben we met elkaar de schouders eronder moeten zetten om de eerste 
kinderziektes te lijf te gaan. Dat betekent dat we ons hebben beziggehouden met het 
assortiment, met de bemensing van de winkel, met de technische problemen die er hier en 
daar waren en natuurlijk ervoor zorgen dat de winkel financieel gezond bleef.  

 

Wat is er het afgelopen jaar allemaal gebeurd? 

Alle leden van de coöperatie (wat er inmiddels ongeveer 400 zijn) hebben een ledenpas 
ontvangen waarmee regelmatig speciale actie producten gekocht kon worden. 

Er is in 2018 vrijwel wekelijks op de vrijdagavond gekookt onder leiding van Clara Woets 
met producten uit de winkel die tegen de houdbaarheidsdatum aan lopen. Dit diende een 
tweeledig doel allereerst de hoeveelheid derving verminderen en daarnaast is het 
natuurlijk een gezellige plek om in klein gevarieerd gezelschap met elkaar samen te eten. 

“Als vrijwilliger 
leer je heel veel 
dorpsgenoten 
kennen, het is 
nuttig werk, 
gezellig, en je 
leert iedere dag 
weer wat bij ” 

 
Vrijwilligersavond 27 
februari 2019 
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Deze gezelligheid zien we ook tijdens de koffietafel ochtenden waarbij er een gastvrouw of 
gastheer aanwezig is die ervoor zorgt dat iedereen zich welkom voelt om samen een kopje 
koffie of thee te drinken en de onderwerpen van de dag met elkaar te bespreken. 

Het blijft een uitdaging om een optimaal assortiment te krijgen en te houden in de 
dorpswinkel. Het uitgebreide assortiment aan streekproducten wordt duidelijk 
gewaardeerd en we hebben geprobeerd dit verder uit te breiden. 

Het afgelopen jaar werden er ook af en toe producten bereid die in de winkel verkocht 
konden worden zoals in de zomer de smoothies van rijp fruit, heerlijke gehaktballen en 
snert in het naseizoen en niet te vergeten de verkoop van vers gegrilde kippetjes aan het 
spit op donderdag, vrijdag en zaterdag. 

Wat we bovenal niet mogen vergeten zijn de grote groep vrijwilligers die zich wekelijks 
samen inzetten om van de winkel een blijvend succes te maken. Voor deze vrijwilligers zijn 
er dit jaar een aantal bijeenkomsten georganiseerd met als hoogtepunt de vrijwilligers 
middag/avond waarbij we met elkaar een rondje “klootschieten” hebben gedaan gevolgd 
door een overheerlijk stamppot buffet bij de Ubbegaheem. 

 

Voor de toekomst is het goed te weten dat de winkel de status van een erkend leerbedrijf 
heeft gekregen waar Ellie van den Bos een belangrijke rol in heeft gespeeld. Tevens is er in 
2018 mede door haar inzet gestart met samenwerking met Cosis (vroeger NOVO) waardoor 
we op de maandagen de eerste medewerkers in de winkel aan het werk hebben. 

Inmiddels staat er een Ledboard voor de winkel, waarop – naast de door Christa Moesker 
prachtig vormgegeven winkelaanbiedingen- verschillende clubs en verenigingen hun 
agenda en activiteiten kunnen aankondigen. 

Door het klusteam is het hele jaar door een groot aantal klussen opgepakt die ervoor 
zorgen dat het er in en om de winkel netjes uit ziet. 

We hebben dit jaar ons 1-jarig feestje gevierd waarbij we hebben stilgestaan bij het 
heugelijke moment dat we het eerste jaar succesvol zijn gestart. 

 

Waar we achter zijn gekomen is dat voorbijgangers en passanten nogal eens gedacht 
hebben dat de dorpswinkel uitsluitend bedoeld is voor dorpsgenoten en dat je lid moest 
zijn om er boodschappen te doen. Door een persbericht te schrijven en een folder te 
verspreiden in ons achterland hopen we de komende periode nog meer passanten te 
kunnen verwelkomen.  
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Op het gebied van duurzaamheid zijn kleine stapjes gezet.  De duurzaamheidsgroep 
(Sauwerderpower en Adorp duurzaam) hebben op warme truiendag (15-feb-2019) een 
“snert-avond” georganiseerd in de Ubbegaheem.  Zij hopen de komende periode verdere 
stappen te kunnen zetten in het gezamenlijk opwekken van duurzame energie. Eveneens is 
er dit jaar een pelletkachel in de winkel geplaatst door het bedrijf van Kor Datema. 
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2. Toekomst 
Nu de Dorpswinkel haar eerste jaar succesvol heeft gedraaid, is het voor de coöperatie tijd 
geworden om verder te kijken. De grootste uitdaging voor het komende jaar is dat we 
ervoor moeten zorgen dat de winkel volkomen zelfstandig kan gaan draaien. Op dit moment 
ontvangen we nog subsidie op de loonkosten maar dit wordt afgebouwd de komende 
periode. Om zonder subsidies te overleven wordt er door het winkelteam hard gewerkt om 
de marges verder te optimaliseren en wordt er ook gekeken naar aanvullende diensten 
waardoor we een breder aanbod krijgen in de winkel.  

 

Om inzichtelijk te maken wat de aanvullende diensten zouden kunnen zijn is er onlangs een 
enquête verspreid onder de dorpsgenoten. De resultaten van deze enquête zullen gebruikt 
gaan worden voor deze zoektocht. 

 

We hebben als bestuur dit jaar een begin gemaakt met het aangeven wat voor winkel we 
willen zijn. Wat zijn daarin de kernwaarden en hoe ziet de winkel er over 5 jaar uit. Kortom 
hoe ziet de stip aan de horizon eruit en hoe kunnen we hier met elkaar stap voor stap naar 
toe groeien. 

 

Op dit moment wordt er al door heel veel vrijwilligers gezorgd dat de voorzieningen en 
daarmee de leefbaarheid in onze dorpen in stand worden gehouden (Dorpshuizen, 
Dorpsbelangen, sportverenigingen). Vanuit de coöperatie wordt er nu gekeken hoe er 
gebruik gemaakt kan worden van elkaars ervaringen met vrijwilligerswerk en hoe dit 
versterkt zou kunnen worden.  Een volgende stap zou kunnen zijn de eerste vrijwilligers 
markt te organiseren. Om de continuïteit te waarborgen bij het zoeken en werven van 
vrijwilligers. 

De coöperatie is bezig te kijken naar de mogelijkheden om de verenigingen in onze dorpen 
‘kantoorruimte’ aan te bieden op de nog verder te verbouwen zolder van de dorpswinkel. 
De eerste stappen zijn gezet in de vorm van het archief van de historische kring. De 
komende periode zal dit verder geconcretiseerd worden. 

 

De coöperatie heeft duidelijk een maatschappelijke functie, om deze verder uit te bouwen 
wordt gekeken naar verdere samenwerking met maatschappelijke organisaties. (Cosis, de 
Zijlen), naar het voorbeeld van de “GaveSuper” uit Oostwold.  
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Sinds het eind van het jaar werkt Marja Eikenaar als dorpencoördinator vanuit de gemeente 
in onze dorpen. Samen met haar wordt er gekeken wat we vanuit de gemeente of de 
provincie aan ondersteuning kunnen krijgen om de voorzieningen in onze dorpen in stand 
te houden. 

 

Kortom, plannen om de toegevoegde waarde van de coöperatie voor de dorpen uit te 
breiden zijn er nog genoeg. Daar kunnen we altijd verse krachten bij gebruiken, dus wees 
welkom als je ook iets voor de coöperatie wil betekenen! 
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3. Organisatie 

3.1 BESTUUR 
In 2018 heeft het bestuur grotendeels uit 5 personen bestaan; 

• Hylke Zijlstra (voorzitter) 
• Han Limburg (penningmeester) 
• Irma Scheepstra (secretaris). Ellie van den Bos heeft het stokje per 1 september 

2018 overgedragen aan Irma Scheepstra maar Ellie heeft haar expertise met 
betrekking tot vrijwilligerswerk en samenwerking met o.a. Cosis gedurende het 
gehele jaar nog ingezet. 

• Nicolaas Geenen (algemeen lid) 
• Marcel van der Werf heeft het afgelopen jaar meegekeken en Han ondersteund als 

penningmeester. Hij zal voorgedragen worden als nieuw bestuurslid tijdens de ALV. 

3.2 RAAD VAN ADVIES 
Om het bestuur bij te staan met advies en toezicht te houden op het gevoerde beleid is er 
een Raad van Advies in het leven geroepen. Wij zijn erg blij dat Joost Kemperink, Riek 
Siertsema en Jur Stavast deze rol op zich hebben willen nemen. Het bestuur heeft met de 
Raad van Advies dit jaar vergadert en het reilen en zeilen besproken. Dit is naar ieders 
tevredenheid verlopen. 
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3.3. PERSONEEL 
Het afgelopen jaar heeft Marina Klap de functie van bedrijfsleider ingevuld. Met 
ondersteuning van 2 winkel assistenten Mirjam van Veen en Anouk van der Velde.   

Gedurende het zwangerschapsverlof van Marina heeft Mirjam de rol van Marina 
overgenomen met ondersteuning van bedrijfsleider Kor Veldsma van de GaveSuper uit 
Oostwold.  

Anouk van de Velde heeft ons onlangs verlaten en een andere baan gevonden. 

Daarnaast werken er ook een aantal scholieren tegen betaling in de winkel die vooral aan 
het eind van de dag, op zaterdag en in de vakanties een belangrijke rol spelen.  

Vrijwilligers, betaald personeel en de scholieren zorgen ervoor dat we de winkel in het dorp 
bijna 70 uur in de week open kunnen houden. 
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4. Jaarrekening Coöperatie 
De hieronder gepresenteerde jaarcijfers geven een overzicht van het reilen en zeilen van de 
coöperatie in 2018. 

We hebben ervoor gekozen de jaarrekening van het winkelbedrijf beperkt te bespreken in 
dit jaarverslag. Dit omdat we van mening zijn dat het om bedrijfsspecifieke en daarmee 
potentieel gevoelige informatie gaat die wij liever niet algemeen beschikbaar maken. 

Voor leden of andere belanghebbenden zijn de uitgebreide jaarrekeningen op te vragen bij 
het bestuur. De cijfers van coöperatie (en van de winkel) zullen op de jaarvergadering 
worden toegelicht. 

4.1 BALANS 
 

ACTIVA 
 

2018 2017 
    

Vaste activa 
  

 
Bedrijfsgebouwen en terreinen €134,230 €153,241 

Fin vaste activa 
  

 
Deelneming in Kooplokaal BV €1,245 €1,704 

 
Lening aan kooplokaal €34,324 €40,000 

   
 

Vlottende activa 
 

 
 

Vorderingen op debiteuren € 39 €14,520 

 Idem op Kooplokaal €5,255 - 
 

Belastingen en soc lasten - €2,480 
 

Overige vorderingen op korte termijn €215 - 

Liquide middelen 

  €26,980 €19,116 

TOTAAL 
 

€202,288 €231,061 
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PASSIVA 
 

2018 2017 
    

Eigen vermogen 
  

 
Kapitaal €3422 €4,725 

 
Resultaat boekjaar €119 €-1,303 

 
Overige reserves €5,000 - 

Langlopende schulden 
 

 
 

Kredietverleners €170,843 €181,855 
   

 

Kortlopende schulden 
 

 
 

Onderhanden projecten €21,875 €36,630 
 

Groepsmaatschappijen - €100 
 

Crediteuren €242 €8,600 
 

Belastingen €787 €454 
    

TOTAAL 
 

€202,288 €231,061 

 

4.1.1 Toelichting Vaste Activa – bedrijfsgebouwen 

Het verloop van de balanswaarde van ons winkelpand is hieronder weergegeven: 

Materiële vast activa  
   

Stand 31-12-2016 - 
 

Aankoop pand (mei 2017) €130,674 
 

Verbouwing 2017 €212,777 
 

Af – ontvangen subsidies 2017 -€190,210 

Stand 31-12-2017 €153,241 
 

Investeringen keuken en ledboard 2018 €22,309 
 

Af – ontvangen subsidies 2018 -€41,320 

Stand 31-12-2018 €134,230 

 

Let op: de balanswaarde is niet hetzelfde als de taxatiewaarde van het pand. De totale 
investering die in het vastgoed gedaan is, bedraagt inclusief aanschaf, inmiddels €365,760 
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4.1.2 Toelichting eigen Vermogen - Overige Reserves 

Onder de overige reserves is een reservering voor groot onderhoud van ons pand geboekt. 
Dit betreft een voorziening voor toekomstige onderhoudsklussen. 

 

4.1.3 Toelichting “onderhanden projecten”  

In 2017 en 2018 is opgeteld een bedrag van €112,500 aan loonsubsidies uitgekeerd aan 
onze coöperatie. Dit bedrag wordt in maandelijkse termijnen aan Kooplokaal (de winkel) 
overgeboekt. Het genoemde bedrag van €21,875 betreft een reservering van die subsidie 
voor het jaar 2019. 
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4.2 WINST & VERLIES 2018 
 2018 2017  

Netto omzet €40,071 €26,718 Omzet uit verhuur pand, ledboard, 
contributies en opbrengst energie 
coöperatie. 

Af - Kostprijs vd omzet - €12,303 
 

    

Bruto marge €39,427 €14,415 
 

    

Overige personeelskosten €231 - Vergaderkosten 

Huisvestingskosten €22,721 €5,304 Energie (10k), onderhoud, inventaris, etc 

Administratiekosten €5,569 €2,504 Inclusief juridische kosten oprichting 

Kantoorkosten €1,131 €1,065 Telefonie, bankkosten, etc 

Verkoopkosten €1,867 €3,192 Reclamefolders, website, representatie,  

Algemene kosten €3,351 €2,980 Verzekeringen 
    

Som der bedrijfskosten €34,870 €15,045 
 

    

Rentebaten €1,025 - Rente lening aan Kooplokaal 

Af - Rentelasten €4,861 €3,004 Rentekosten leningen 

Financiële baten en lasten -€3,836 -€3,004 
 

    

Resultaat voor belasting €721 -€3,634 
 

    

Af - VPB €143 €727 
 

Resultaat Kooplokaal -€459 €1,604 
 

    

Nettoresultaat €119 €3,421 
 

 

4.2.1 Toelichting netto omzet 

De omzet bestaat voornamelijk uit huurinkomsten (het pand wordt verhuurd aan 
Kooplokaal BV (€30,000), opbrengsten ledboard (€290), opbrengsten uit de energie 
coöperatie (€456) en ledenbijdragen (€7,460). 
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4.2.2 Toelichting huisvestingskosten 

De huisvestingskosten bestaan voor het grootste deel uit energie kosten (€10,148), 
onderhoud gebouwen (€7,682) en kleine aanschaf inventaris (€3,498).  

De energiekosten lijken erg hoog. Toch zijn we qua gebruik zo’n 40% lager dan in de jaren 
dat de winkel onder de vlag van de Superrr werd uitgebaat. 

De posten onderhoud en inventaris bestaan voor het grootste deel uit spullen die voor de 
keuken en het kantoor zijn aangeschaft. De kosten hiervoor zijn niet geactiveerd maar 
ineens afgeschreven en komen daarom niet terug op de balans. Deze kosten zijn bekostigd 
vanuit de lopende rekening. 

 

4.2.3 Aflossingen langlopende schulden 

Per 31-12-2018 is de stand van de schulden aan bank, Fonds Leefbaarheid en KNHM 
Participatiefonds in totaal €170,843 (2017: €181,855). De aflossing bedroeg in 2018 dus 
€11,012 (2017: €5,145). Hierin is een aflossing van €2,700 aan KNHM nog niet 
meegenomen (geboekt in 2019). 

Voor 2019 is de aflossing begroot op €13,700. 

 

4.2.4 Stand van zaken energie coöperatie. 

Wij zijn als coöperatie lid van VanOns (voorheen GrEK – de Groninger Energie Koepel) – dit 
gebeurt onder de naam Sauwerdpower/Adorp Duurzaam.  

Voor elke inwoner die energie afneemt bij VanOns, krijgt de coöperatie een bedrag van €75 
op jaarbasis. Het lidmaatschap kost overigens ook €250 per jaar.  

In de tabel hieronder volgt een overzicht van de kosten en baten m.b.t. het energie-
initiatief: 

Verloop baten/lasten Sauwerderpower/Adorp Duurzaam  

Stand 31-12-2016 - 

 Subsidie St. Natuur en Milieufederatie €1,310 

 Af – kosten braderie €104 

 Af – kosten lidmaatschap GrEK €250 
 

Af – aanpassingen statuten ivm energie coöp €509 

Stand 31-12-2017 €447 
 

Af – Investeringen pelletkachel €1,565 

 Gift Anders Verwarmen pelletkachel €600 
 

Subsidie RVO pelletkachel €500 
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 Wederverkopersvergoeding VanOns €456 

Stand 31-12-2018 €438 

4.2.5 TOELICHTING RESULTAAT KOOPLOKAAL 
In de tabel hieronder is een overzicht weergegeven van de resultaten van de dorpswinkel 
(Kooplokaal BV).  

Beknopt overzicht resultaat Kooplokaal BV 

 2018 2017 

 In € In % vd omzet In € In % vd omzet 

Netto omzet 553,933 100,0 206,929 100,0 

Af - Kostprijs vd omzet 463,492 83,7 184,502 89,2 

Brutomarge 90,441 16,3 22,427 10,8 

Salarissen & Sociale lasten 44,463 8,0 -331 -0,2 

Overige bedrijfskosten 45,521 8,2 20,753 10,0 

Som der kosten 89,984 16,2 20,422 9,8 

Bedrijfsresultaat 457 0,1 2,005 1,0 

Financiële baten & lasten -1,030 -0,2 - - 

Resultaat voor VPB -573 -0,1 2,005 1,0 

 

Zoals bekend is 2018 het eerste volledige boekjaar van de winkel. De omzet en marge 
hebben zich in 2018 volgens de prognoses ontwikkeld. De brutomarge (“verkoop minus 
inkoop”) bedraagt in 2019 16.3% tegen 10,8% in 2017. Dit is een bemoedigende groei ten 
opzichte van 2017, en komt redelijk overeen met wat collega-winkeliers die worden 
beleverd door de van Tol groep, behalen. Tegelijk is de marge wel een punt van zorg – we 
streven ernaar om de marge door slimmer in te kopen, te laten groeien – liefst naar zo’n 
20%. 

 

Voorts past enige uitleg bij de salariskosten. De feitelijke salariskosten zijn (veel) hoger dan 
hier weergegeven. Echter, in 2017 zijn de salarissen geheel, en in 2018 gedeeltelijk vergoed 
uit de eerdergenoemde loonsubsidies van de NAM. In de tabel hieronder een overzicht: 
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Verloop salarissen en loonsubsidies   

 Salarispost in 
Kooplokaal 

Subsidiepost 
in Coöperatie 

Stand 31-12-2016 - - 

 Loonsubsidies 1e trance 
 

€75,000 

 Salarissen en sociale lasten 2017 Af: €36,744  

 Doorberekend ten laste van subsidie 2017 Bij: €37,075 -€37,075 
 

Saldo opegenomen in winst/verlies Kooplokaal €331  

Stand loonsubsidies in coöperatie per 31-12-2017 
 

€37,925 
 

Loonsubsidies 2e trance 
 

€37,500 

 Salarissen en sociale lasten 2018 Af: €90,200  
 

Doorberekend aan cooperatie ten laste van 
subsidie 2017/2018 

Bij: €45,737 -€45,737 

 Saldo opgenomen in in winst/verlies Kooplokaal Af: €44,463  

Stand loonsubsidie in coöperatie per 31-12-2018 
 

€29,688 

 

 4.3 RESULTAATBESTEMMING 
Het bestuur stelt voor het resultaat over 2018 (€119) toe te voegen aan de algemene reserves 
van de coöperatie. 
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5. Begroting  Coöperatie 2018 

5.1 EXPLOITATIE BEGROTING 2019 
 

 2019 2018  

Netto omzet €37,500 €40,071 Omzet uit verhuur pand, ledboard, 
contributies en opbrengst energie 
coöperatie. 

Kostprijs vd omzet - - 
 

 
 

  

Bruto marge €37,500 €39,427 
 

 
 

  

Overige personeelskosten €500 €231 Vergaderkosten 

Huisvestingskosten €12,000 €22,721 Energie, onderhoud, inventaris, etc 

Administratiekosten €2,400 €5,569 Inclusief juridische kosten oprichting 

Kantoorkosten €1,200 €1,131 Telefonie, bankkosten, etc 

Verkoopkosten €1,000 €1,867 Reclamefolders, website, representatie,  

Algemene kosten €3,300 €3,351 Verzekeringen 
 

 
  

Som der bedrijfskosten €20,400 €34,870 
 

 
 

  

Resultaat €17,100 €4,557 
 

 
 

  

Rentebaten €900 €1,025 Rente lening aan Kooplokaal 

Rentelasten -€4,500 -€4,861 Rentekosten leningen 

Financiële baten en lasten -€3,600 €-3,836 
 

 
 

  

Resultaat voor belasting €16,800 €721 
 

 
 

  

VPB -€3,360 -€143 
 

Resultaat Kooplokaal - -€459 
 

   
 

Nettoresultaat €13,440 €119 
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Opmerking bij de begroting – de aflossingen op de leningen (begroot in 2019 op €13,700, is 
geen onderdeel van de begroting aangezien aflossingen niet meegenomen kunnen worden 
in de exploitatie van de coöperatie. De aflossing moet worden betaald uit de opbrengsten 
van de coöperatie.  



Pg. 21  5. Begroting  Coöperatie 2018  
    

 

Jaarverslag coöperatie Reitdiepdal 2018.docx U.A. 
Vrijgegeven 7-6-2019 
 

5.2 INVESTERINGSBEGROTING 
In de begroting voor 2018 was voorzien in een plan “dorpskantoor” – een plan om de zolder 
van ons winkelpand te verbouwen tot een kantoorruimte die door clubs uit de dorpen 
gebruikt kan worden als de winkel open is. De totale begroting van dit project bedraagt 
ongeveer €23,000. 

 

Helaas is een subsidieaanvraag bij het Oranjefonds voor het Dorpskantoor, aangevraagd in 
2018, in 2019 afgewezen. Hiermee verliezen we een substantieel deel van de dekking van 
het project. We zullen in 2019 op zoek gaan naar andere manieren om het project alsnog te 
kunnen financieren. Het project wordt echter pas volledig uitgevoerd nadat 100% dekking 
verkregen is. Het plan voor het kantoor is overigens op aanvraag ter inzage. 

 

 

  

 


