
Toelichting bij MRV Jaarrekening 2021 t.b.v. AV: 

Resultatenrekening: 

1. Algemeen: 
De resultatenrekening van de MRV over 2020 laat een positief resultaat zien van ruim euro 
€ 500,- Dit is het gevolg van het feit dat op veel posten lager is gerealiseerd dan verwacht. 
Een van de posten (talentontwikkeling € 1.800,-) is zelfs in het geheel niet gerealiseerd (door 
Corona).  
 

2. Baten/inkomsten: 
Aan de inkomstenkant van de RR vinden we achtereenvolgens de bijdragen van de OPCO’s 
(CLAS en KMAR). In tegenstelling tot 2020 is er dit jaar geen bijdrage van CLSK ontvangen.  
Verder vinden we daar de bijdrage van de SMR aan de kosten van de website, e-
mailadressen van MRV en SMR enz. (DISPI) en een positief restant van de bijdrage van BIMS 
voor de organisatie van de NMKR’s verminderd met de door de MRV gemaakte kosten. 
 

3. Lasten/Uitgaven: 
Aan de uitgavenkant van de RR vinden we achtereenvolgens: 
- de kosten van de contributie die de MRV betaalt aan de KNHS; 
- de kosten van de bestuursaansprakelijkheidsverzekering; 
- de bankkosten; 
- de bestuurskosten (o.a. lief en leed); 
- de bijdrage aan de MPTTP; 
- het (graveren van) een erepenning; 
- de kosten van het onderhoud van de website; 

Een grote post voor 2021 was het jubileum en dan met name het gala en de familiedag tijdens 
het NMK. De jubileumrit (het 3e onderdeel van het jubileum) komt op de begroting van 2022 
terug. 
Een andere grote post is de aanschaf (samen met SMR en KMSV) van de 
spring/eventinghindernis (inclusief transportkosten van/naar de wedstrijd/stalling). 
 
Van de € 1.000 die in 2021 op de begroting stond voor de oprichting van het Comité Militaire 
Jachten is in 2021 € 436 gerealiseerd (o.a. notaris). Het restantbedrag staat op de begroting voor 
2022. 

Balans: 
 

4. Conform de regels van goed boekhouden hebben we de hindernis opgenomen op de balans 
als bezitting (materiele vaste activa). Wel is de hindernis in één keer afgeschreven. Bij de 
balans hoort daarom een Inventarislijst (zie bijlage).  
 

5. Met de toevoeging van het positieve resultaat over 2021, komt het Eigen Vermogen van de 
MRV aan het eind van het boekjaar op ruim € 24.800,-. 
 

6. Aan de activakant van de balans staan nog een aantal debiteuren waar onder KMAR en SMR. 
Deze bedragen zijn in 2022 inmiddels ontvangen.  



Inventarislijst bij jaarrekening Militaire RuitersportVereniging ‘Te Paard’ 2021. 

 
Beschrijving activa 

 
Datum aanschaf 

 
Waarde bij aanschaf 

Restwaarde op 
311221 

    
Spring/eventinghindernis 29-6-2021 € 2.516,80 € 1,00 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 


