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Notulen algemene ledenvergadering van de Dorpencoöperatie Reitdiepdal U.A. 
 Woensdag 9 september 2020. 
Aanwezig: Hylke en Han, bestuursleden; 2 leden van de Raad van Advies te weten mw Riek 
Siertsema en dhr Joost Kemperink; 
12 leden;   Afwezig met kennisgeving: Irma en Kor. 
 
-Opening en welkom iedereen. 
-De notulen van de vorige ledenvergadering. 
  Er waren geen opmerkingen en dus konden ze worden vastgesteld.   
-Bestuursverslag. 
  Speerpunten 2020-2021: 
  -koesteren van de vrijwilligers 
  -project zolder 
  -financiering dorpsplein 
  -onderzoeken mogelijk verlagen van hypotheeklasten 
  -uitwerken mogelijkheden dagbesteding arbeidsgehandicapten 
  -zichtbaarheid winkel verbeteren 
  -samenwerking met Ubbegaheem 
Exploitatie: 
  -samenwerking met Spar optimaliseren 
  -omzet en marges verhogen 
  -kosten verlagen 
 
 
 Jaarrekening 2019: 
Han geeft een verslag van het resultaat van de winkel. 
Op de begroting stond een verlies van 5500 euro, het blijkt 4000 euro te zijn. 
Er was een krimp van 5% in de omzet ten opzichte van 2018.  De marge was 16,3% en dat 
is te laag. 
De personeelslasten waren over 2019 lager dan in 2018, maar de beoogde kostenreductie 
is niet helemaal gehaald o.m. door veel ziekte. Hierdoor hebben wij extra betaalde uren 
moeten inzetten, maar is er ook door de Vrijwilligers veel opgevangen. Er was voor 2019 
nog een loonsubsidie van ongeveer 30,000 euro beschikbaar. Dat geld heeft ons in 2019 
gered. 
Half augustus is Gineke in dienst getreden. 
 
2020: 
De loonsubsidies lopen in 2020 af – er staat nog een beperkt bedrag open van ongeveer 
10,000 euro. Dus is het belangrijk dat de winkel beter moet gaan draaien. Dat moet bereikt 
worden door de omzet te verhogen, de marge te verbeteren en kosten te besparen. 
De omzet is het eerste half jaar 2020 een stuk verbeterd, veroorzaakt door de corona en de 
afsluiting van de doorgaande weg heeft geen negatieve gevolgen gehad. 
Er is een overstap gemaakt naar een andere leverancier, nl SPAR. De marge is verbeterd, 
er is nu een grotere sortering en de producten zijn van betere kwaliteit. Het resultaat van de 
winkel zit momenteel boven de begroting. Er is nog een financieel probleem met de Spar dat 
moet worden opgelost. 
De personeelslasten vielen al met al iets hoger uit. Voornamelijk als consequentie van de 
ziektes van vorig jaar, maar ook doordat door de Corona ellende veel oudere vrijwilligers niet 
langer ind e winkel konden werken.  
De Coöperatie 
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De coöperatie heeft in eigendom de gebouwen en het terrein rondom. En heeft destijds bij 
de oprichting geld geleend van RABO-bank, fonds Leefbaarheid en KNHM. Het totale bezit 
bedroeg 200.000 euro. Inmiddels is er afgelost en resteert er nog een bedrag van 155.000 
euro. 
Een idee is om een fonds te vormen, de leningen af te lossen om meer geld over te houden 
voor de winkel. Dat moet nog nader worden onderzocht. 
Winst en Verlies: 
 Er blijkt een positief saldo te zijn van 1000 euro. 
Vaststelling jaarrekening 2019: 
De kascommissie bestond uit Johan Trenning en Wim Krijnen. Zij hebben de boeken 
nauwkeurig gecontroleerd en geen onregelmatigheden geconstateerd. Zij hebben een 
aantal vragen gesteld en deze zijn naar tevredenheid beantwoord. Zij stellen voor de 
penningmeester decharge te verlenen. 
Wim treedt af als commissielid, reserve was Auwert Postmus. We zullen Auwert vragen of hij 
volgend jaar de kascommissie wil vormen met Johan. 
Hiermee is de jaarrekening 2019 vastgesteld. 
Bestuursverkiezing: 
Hylke heeft te kennen gegeven af te willen treden. Miralda Meulman, Kor Datema en Loes 
van der Laan willen toetreden tot het bestuur. Miralda wordt voorzitter. Er zijn geen 
bezwaren. 
De nieuwe bestuursleden vertellen in het kort iets over zichzelf. 
Han memoreert een aantal gedenkwaardige punten wat betreft Hylke. Zij hebben samen de 
aanzet gegeven aan de oprichting van de winkel en de coöperatie en een hele hoop werk 
verricht: 
 10-10 -2016 akte van oprichting, 22 -05-2017 opening van de winkel, 31-08-2017 eerste 
personeelslid in dienst. 
 
Hylke wordt hartelijk bedankt en ontvangt een ingelijste foto van zichzelf. 
Miralda neemt het stokje over en vraagt de aanwezigen of er nog vragen dan wel 
opmerkingen zijn. 
Een klant uit Adorp merkt op dat zij eerder ook naar de Albert Heijn ging, maar dat ze dat 
steeds minder nodig vindt.  
Gineke merkt op dat de sfeer in de winkel door de corona anders wordt beleefd. Het is veel 
drukker geworden doordat er meer klanten komen er zijn oudere vrijwilligers (tijdelijk) 
afgevallen. Er is behoefte aan nieuwe vrijwilligers. 
Er is nog een opmerking over een slechte winkelkar. 
Iemand vraagt of er mogelijkheid is om de openingstijden te verruimen of aan te passen. Dit 
punt wordt op de agenda van het bestuur gezet. 
De nieuwe voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. 
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Voorwoord van de voorzitter 
Het jaar 2020 was het jaar van de waarheid zogezegd. Zouden we het redden zonder 
subsidie. Het antwoord hierop is een volmondig JA. We hebben super mooie omzetten 
gedraaid. De stijging werd alleen maar groter tijdens Corona. Ook de wegafsluiting had een 
positief effect op de omzet. Iets minder positief en dat niet alleen financieel gezien, was het 
feit dat een deel van de vrijwilligers onvrijwillig thuis moesten blijven, door covid19. Door 
meer jonge, betaalde krachten aan te trekken, hebben we de opengevallen uren weten in 
te vullen. Uiteraard zijn daardoor de personele kosten hoger dan we in 2019 hadden 
voorzien.  

 

De overgang naar De Spar als leverancier is een goede zet gebleken. 
De hogere marges hebben ons mede door dit bijna subsidieloze 
jaar geholpen 

In 2020 was onze geweldige winkel zelfs nationaal nieuws. Een 
winkel voor en door het dorp is een initiatief dat naleving verdient, 
zo vond niet alleen de NOS maar ook Matthijs van Nieuwkerk. 
Sauwerd en vooral De Dorpswinkel waren trending topic bij De 
Wereld Draait Door. Hoe cool is dat. 

 

De trend van vorig jaar zet zich door in 2021. De omzet tot nu toe is goed. Helaas zijn de 
kosten nog steeds hoog, waardoor het opbouwen van een reserve nog buiten bereik ligt. 
We moeten manieren vinden om de kosten te drukken. We verwachten dat de komende 
maanden weer meer vrijwilligers ingezet kunnen worden in de winkel zodat het natuurlijk 
verloop van de jongeren niet meteen weer opgevuld hoeft te worden. Daarnaast hebben 
we ook meer inkomsten nodig. Een verhoging van de contributie voor het lidmaatschap van 
de coöperatie is een optie die we deze vergadering met jullie willen bespreken. 

 

Het afgelopen jaar (2020) hebben we afscheid genomen van Hylke Zijlstra en dit jaar nemen 
we afscheid van Han Limburg, initiatiefnemers van het eerste uur. 

Zonder de bevlogenheid, daadkracht en doorzettingsvermogen van deze twee mensen was 
er geen dorpswinkel geweest. Uiteraard zijn er meer mensen die een grote rol hebben 
gespeeld en nog steeds spelen bij het reilen en zeilen van de winkel. Maar voor dit 
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jaarverslag beperk ik mij tot deze twee heren. Dank Hylke en Han voor al jullie initiatieven 
en alle kennis die jullie met ons, bestuursleden gedeeld hebben en nog zullen blijven delen. 
Er komt veel kijken bij het besturen van een winkel. Als bestuur zijn we superblij dat het 
runnen van de winkel veilig in de handen van Gineke en Hilda ligt met waardevolle 
ondersteuning van onze jongeren en al onze vrijwilligers.  We hebben jullie allemaal nodig 
en ik ben supertrots om bij dit team te  horen. 

 

In 2022 vieren we ons 1e lustrum. Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf is deze 
feestelijke gebeurtenis minder dan een jaar van ons verwijderd. Zoals Han tijdens zijn 
informele afscheidsmoment zei, is de uitdaging voor het huidige bestuur om de energie uit 
de opstartfase toen alles nieuw en spannend was, om te zetten naar “duurzame energie” .  
Hoe? Daar gaan we ons als bestuur op beraden, jullie input is daarbij van harte welkom.  
Enne, een lustrum feestje zorgt wat mij betreft ook voor energie. 

Hylke schreef dat zijn wensdroom is dat zijn kinderen als ze oud genoeg zijn om zelf de 
straat over te kunnen en mogen steken (mijn interpretatie van zijn woorden) een zakje 
snoep kunnen kopen in de dorpswinkel. Ik sluit mij daarbij aan. Ik wens dat mijn kleinzoon 
van 2 maanden als hij groot is en komt logeren, nog steeds warme croissantjes kan kopen in 
de dorpswinkel. 

 

Tot ziens in de dorpswinkel van Sauwerd! 

Miralda Meulman 

Voorzitter Dorpencoöperatie Reitdiepdal 
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1. Verslag van het bestuur 
Het jaar 2020 was voor iedereen een bijzonder jaar. Corona had ons allen in de greep. Er 
was de angst voor het onbekende, de zorg om gezond te blijven, het wennen aan de 1,5 
meter en alle andere beperkingen. Voor de winkel betekende de zorg voor de kwetsbare 
groepen dat een deel van de vrijwilligers niet meer ingezet konden worden, dat de 
koffietafel dicht ging, de vrijdagavond hap werd stopgezet. Kortom aan een van onze 
hoofddoelen: een plek zijn voor ontmoeting en verbinding kwam abrupt een einde. Tot op 
heden zitten onze gastvrouwen en kookploeg vol smart te wachten op het groene licht. De 
verwachting is dat dit niet heel lang meer zal duren. 

 

Corona heeft de winkel zelf op zich goed gedaan. Steeds meer mensen wisten de weg te 
vinden. Gineke rapporteerde de wekelijks omzetten vol trots en vreugde. Door meer 
klanten en een betere marge vanwege de overgang naar De Spar als leverancier konden we 
het einde van de subsidie opvangen. 

 

In 2020 heeft Gineke, ondersteund door Hilda samen met de betaalde krachten en onze 
vrijwilligers de winkel op een hoger plan getild.  Er zijn diverse kleine aanpassingen gedaan, 
bijv extra vriezer voor diepvriesbrood, nieuwe producten, persoonlijke cadeautjes, meer 
streekproducten, verkoop van vers belegde broodjes. Dit jaar zijn er zelfs boeken en 
tijdschriften bijgekomen en verkopen we kinderboeken van het kinderboekenhuis uit 
Winsum. Ook hebben we een nieuwe voorraad winkelwagentjes op de kop getikt, dankzij 
de digitale skills van Gineke. 

En met dank aan de gouden handen van Chris en Gijs heeft de groente en fruitafdeling een 
nieuwe uitstraling gekregen. 

De zolder is voltooid en doet nu dienst als kantoor voor de winkel. Het voormalig 
winkelkantoor is inmiddels ook klaar en doet dienst als dorpskantoor. Hoofdhuurder is de 
Historische Kring.  De aanpak van het terras en het dorpsplein laten nog een beetje op zich 
wachten, maar de plannen zijn klaar, de financiën zijn rond en eind oktober gaat het 
beginnen. Als er geen zand in de motor wordt gestrooid. De buitenkant van de winkel heeft 
een opfrisbeurt gehad. Met dank aan de ontwerpen van Krista en de plakkunst van Kor en 
Gineke kan het nu niemand meer ontgaan dat hier een supermarkt staat. Een winkel waar 
het niet alleen goed vertoeven is maar waar je ook heel veel producten van kwaliteit kunt 
kopen. 

“” 

 

Sept 2021 
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In de tweede helft van 2020 hebben studenten van de Hanzehogeschool een mini 
onderzoek gedaan in ons dorp. De brede vraag aan hen was hoe houden we Sauwerd 
leefbaar met als detailvragen: 

• hoe kunnen we meer klanten werven, waar moeten we ons op richten ed; 
• hoe vergroten we onze zichtbaarheid / hoe vinden we meer vrijwilligers en hoe 

behouden we die. 

Een dag lang hebben studenten van de minor Da Vinci in Sauwerd rondgelopen en 
bovenstaande vragen vanuit verschillende kennis achtergronden onderzocht. In dit 
onderzoek zijn we samen met Ubbegaheem opgetrokken.  Aan het eind van de dag hebben 
de studenten in groepen hun ideeën gepitcht.  Een kleine greep uit hun creatieve 
suggesties:  

• Biologische producten meer in de picture zetten in de winkel bijvoorbeeld door: 

o Logo op sticker  
o Open boerderijdag organiseren 

• Inzet sociale media  
• Jongere mensen bij winkel betrekken 
• Toerisme stimuleren door: terras, wandelroutes—> USP winkel ruimte, natuur, 

kunstenaars 
• Evenementen organiseren: Borrel- enquête - loterij,   
• Producten buiten stallen 
• Kinderen groep 8 banner/ poster laten maken voor de winkel, kennis laten maken 

met de winkel, via de kinderen komen de ouders naar de winkel. 
• Paasontbijt met catering door Ubbegaheem met producten winkel 
• Bingo met bio produkten 

 
De vervolgstap/vraag is nu: welke ideeën willen we verder uitwerken en door wie? 
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De jaarlijkse feestelijke middag voor alle krachten – betaald en vrijwillig – van de winkel was 
vorig jaar iets meer ingetogen maar evengoed heel gezellig. Dit jaar konden we met zijn 
allen ook weer actief bezig zijn. Het resultaat is te zien op de foto hieronder. Het allereerste 
Klote Team is bekend: Alda, Kor, Loes en Ans krijgen de gouden kloot 2021 uitgereikt door 
Irma. Welk team wint volgend jaar deze wissel kloot? Hoe meer vrijwilligers, hoe groter de 
uitdaging en hoe groter het plezier. 

 Duidelijk moge zijn dat de winkel niet kan bestaan zonder jullie aller inzet. Zodra Corona 
het toelaat, gaat de koffietafel weer open en zetten we de vrijdagavond maaltijd weer op de 
kaart.  
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2. Toekomst 
Helaas hebben we geen glazen bol en zijn we ook geen waarzeggers. De toekomst 
voorspellen is niet echt onze kracht. Wat wel onze kracht is, is om met zijn allen een 
dorpswinkel in stand te houden. In het afgelopen Corona jaar hebben nog meer 
dorpsgenoten de weg naar de dorpswinkel gevonden. Ook mensen van buiten Sauwerd 
hebben de winkel ontdekt. Deze trend vasthouden en liefst nog wat uitbreiden is de kunst 
de komende jaren.  
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Met ons aanstaande lustrum in het vooruitzicht gaan we steeds meer van de pioniersfase 
over naar de professionele fase. Daar hoort een financieel stabiele organisatie bij en een 
stabiel personeelsbeleid.  
 

Speerpunten die het bestuur zoal op haar lijstje heeft staan: 

• Nieuwe inwoners van Sauwerd en mogelijk ook van aanverwante dorpskernen 
welkom heten namens de winkel 

• Voltooiing van het dorpsplein en het terras zodat we echt invulling kunnen geven 
aan ons Rust label. 

• Geld vergaren voor bv. een nieuwe koelwand 
• Balans vinden tussen betaald personeel en vrijwilligers 
• Zorgen voor spreiding van kennis en taken 
• Werven van 2 nieuwe bestuursleden 
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3. Organisatie 

3.1 BESTUUR 
In 2020 heeft het bestuur uit 5 personen bestaan; 

● Miralda Meulman (voorzitter) 
● Han Limburg (penningmeester) 
● Irma Scheepstra (penningmeester) 
● Loes van der Laan (secretaris) 
● Kor Datema (marketing) 

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 dit jaar 
het overleg met de Raad van Advies uitgesteld tot januari 2021. Tijdens de digitale 
vergadering is het reilen en zeilen besproken, naar ieders tevredenheid verlopen.  
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4. Jaarrekening Coöperatie 
De hieronder gepresenteerde jaarcijfers geven een overzicht van het reilen en zeilen van de 
coöperatie in 2020. 

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  2020 2019 

    

Vaste activa   

 Bedrijfsgebouwen en terreinen €38,108 €38,108 

 Inventaris €77,298 €86,584 

Financiële vaste activa   

 Deelneming in Kooplokaal BV €100 €100 

 Lening aan kooplokaal €18,662 €26,591 

    

Vlottende activa   

 Vorderingen op debiteuren €111 € 594 

 Vorderingen op Kooplokaal €8386 €11,838 

 Belastingen en sociale lasten €1473 - 

 Overige vorderingen op korte termijn €2130 €166 

Liquide middelen 

  €26,782 €16,293 

TOTAAL  
€173,05

0 
€180,274 
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PASSIVA  2020 2019 

Eigen vermogen   

 Kapitaal €2,165 €2,546 

 Resultaat boekjaar €232 -€381 

 Overige reserves €5,000 €5,000 

Langlopende schulden   

 Kredietverleners €141,908 €155,072 

    

Kortlopende schulden   

 
Onderhanden 
projecten 

€20,181 €12,469 

 Groepsmaatschappijen  - 

 Crediteuren €3,563 €4,521 

 Belastingen - €1,047 

    

TOTAAL  €173,050 €180,274 

 

4.1.1 Toelichting Vaste Activa – bedrijfsgebouwen 
Het verloop van de balanswaarde van ons winkelpand is hieronder weergegeven: 

Materiële vast activa   

  
Bedrijfsgebouw

en 
Inventaris 

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 - 
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 Overboeking inventaris €-3,556 €96,206 

 Overboeking Inventaris €-92,566  

 Afschrijvingen  €-9,622 

Stand 31-12-2019 €124,692  

 Investering inventaris  €835 

 Afschrijvingen  €-10,121 

Stand 31-12-2020 €115,406  

 

Zoals te zien in de tabel, is er in de jaarrekening 2020 voor gekozen om onderscheid te 
maken tussen gebouwen en inventaris. Voorheen werden beide posten onder de noemer 
“bedrijfsgebouwen” geschaard. We hebben ervoor gekozen dit onderscheid te maken 
omdat er op de post “inventaris” sneller afgeschreven kan worden. De waarde van deze 
post “inventaris” is bepaald als de aanschafwaarde van de roerende goederen (zaken die 
niet nagelvast in de winkel staan, zoals koelingen e.d.). 

 

Let op: de balanswaarde is niet hetzelfde als de taxatiewaarde van het pand. De totale 
investering die in het vastgoed gedaan is inmiddels boven de 350.000. 

 

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 2019 is door de NAM het laatste deel van de aan de coöperatie toegezegde loonsubsidies 
uitgekeerd. Daarmee komt het totale uitgekeerde bedrag op €131,250. Dit bedrag wordt in 
maandelijkse termijnen aan Kooplokaal (de winkel) overgeboekt. Het genoemde bedrag van 
€9,375 betreft het overgebleven deel van die subsidie na uitkering in de jaren 2017-2019 en 
is in 2020 aan Kooplokaal uitgekeerd. 
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4.1.4 Toelichting langlopende schulden 
De langlopende schulden betreffen de hypotheek van de RABO, een lening van het 
Provinciaalfonds Leefbaarheid en een hypotheek van het KNHM participatiefonds. 
Hieronder staat het verloop van deze leningen: 

 

Verstrekker Hoofdsom Resterend Rente % 

RABO €110,000 €91,950 3,4 

Fonds Leefbaarheid €50,000 €33,758 2,2 

KNHM €27,000 €16,200 3,5 

Totalen €187,000 €141,908  

 

4.2 WINST & VERLIES 2020 
 2020 2019  

Netto omzet €40,161 €39,373 
Omzet uit verhuur pand, ledboard, 
contributies en opbrengst energie 
coöperatie. 

Af - Kostprijs vd omzet - -  

    

Bruto marge €40,161 €39,373  

    

Afschrijvingskosten €10,121 €9,622  

Overige personeelskosten  €245 Vergaderkosten 

Huisvestingskosten €15,984 €17,457 
Energie (10k), onderhoud, inventaris, 
etc 

Exploitatie- en machinekosten €484   

Administratiekosten €1,386 €623 Inclusief juridische kosten oprichting 

Kantoorkosten €1,260 €1,845 Telefonie, bankkosten, etc 

Verkoopkosten €972 €512 
Reclamefolders, website, 
representatie,  

Algemene kosten €4,993 €3,901 Verzekeringen, incassokosten 
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Som der bedrijfskosten €35,200 €34,205  

    

Rentebaten €591 €905 Rente lening aan Kooplokaal 

Af - Rentelasten €5,275 €5,131 Rentekosten leningen 

Financiële baten en lasten -€4,684 -€4,226  

    

Resultaat voor belasting €277 €942  

    

Af - VPB €45 €178  

Resultaat Kooplokaal -€7,197 -€1,145  

    

Nettoresultaat €232 €764  

 

4.2.1 Toelichting netto omzet 

De omzet bestaat voornamelijk uit huurinkomsten (het pand wordt verhuurd aan 
Kooplokaal BV (€30,000), opbrengsten ledboard en webhosting (€948), opbrengsten uit de 
energie coöperatie (€948) en ledenbijdragen (€7,430). 

 

4.2.2 Toelichting huisvestingskosten 

De huisvestingskosten bestaan voor het grootste deel uit energie kosten (€11,906), en 
onderhoud gebouwen (€1,272).  

De energiekosten zijn in 2020 nog steeds erg hoog. Dit komt met name door de voor de 
winkel zeer ongunstige verandering van de belasting op energie. 

 

4.2.3 Aflossingen langlopende schulden 

Per 31-12-2020 is de stand van de schulden aan bank, Fonds Leefbaarheid en KNHM 
Participatiefonds in totaal €141,908 (2019: €155,072). De aflossing bedroeg in 2020 dus € 
13,164(2019: €15,771). 

 

4.2.4 Stand van zaken energie coöperatie. 
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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 

 Af – kosten lidmaatschap GrEK €250 

 Wederverkopersvergoeding VanOns €456 

Stand 31-12-2018 €188 

   

 Af – kosten lidmaatschap GrEK €250 

 Wederverkopersvergoeding VanOns €503 

Stand 31-12-2019 €441 

 Af – kosten lidmaatschap GrEK €250 

 Wederverkopersvergoeding VanOns €757 

Stand 31-12-2020 €948 

 

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

 2020 2019 

 In € 
In % vd 
omzet 

In € 
In % vd 
omzet 

Netto omzet 639,210 100,0 524,470 100,0 

Af - Kostprijs vd omzet 507,555 79,4 439,031 83,7 

Brutomarge 131,655 20,6 85,439 16,3 

Salarissen en sociale lasten 87,026 13,6 43,928 8,4 

Overige bedrijfskosten 55,656 8,7 44,533 8,5 

Som der kosten 142,682 22,3 88,461 16,9 

Bedrijfsresultaat -11,027 -1,7 -3,022 0,6 

Financiële baten & lasten 2,409 0,4 -909 -0,2 

Resultaat voor VPB -8,618 -1,3 -3,931 -0,7 

 

Helaas hebben wij in 2020 een negatief resultaat van bijna 8,618 euro moeten boeken. Dit 
wordt vrijwel geheel veroorzaakt dooreen grote toename in salarissen en sociale lasten. 
Zoals eerder aangegeven hebben we in 2020 nauwelijks meer gebruik kunnen maken van 
de NAM subsidie. Daarom zijn de salariskosten in dit overzicht met ongeveer 45,000 euro 
toegenomen. Daarnaast hebben wij  

Kijken we naar de omzet en de marges dan zien we dat 2020 wel degelijk een heel goed jaar 
is geweest, de omzet is gestegen naar bijna 640,000 en de marge is net boven de 20% 
uitgekomen.  In 2020 heeft Corona een grote invloed gehad op onze winkel, de omzet is 
mogelijk hierdoor sterk toegenomen en de wisseling van leverancier lijkt ook zijn vruchten 
af te werpen waardoor we de marge van 20,6% hebben kunnen halen.  

Corona heeft een goede invloed gehad op de omzet en marge maar heeft er ook voor 
gezorgd dat de personeelskosten zijn toegenomen. Er kon minder met vrijwilligers gewerkt 
worden en er is meer gebruik gemaakt van betaalde uren die gemaakt zijn door de 
scholieren.  

4.2.6 TOELICHTING SALARISKOSTEN KOOPLOKAAL 
Voorts past enige uitleg bij de salariskosten. De feitelijke salariskosten zijn hoger dan 
weergegeven in de winst/verliesrekening. Dit komt omdat ook in 2020 nog een deel van de 
salariskosten vergoed werden uit loonkostensubsidies.: 
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Verloop salarissen en loonsubsidies   

 
Salarispost 

in 
Kooplokaal 

Subsidiepos
t 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 opgenomen 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 coöperatie ten laste van 
subsidie 2017/2018 

Bij: €45,737 -€45,737 

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

Stand loonsubsidie in coöperatie per 31-12-2018  €29,688 

 Loonsubsidies 3e trance  €18,750 

 Salarissen en sociale lasten 2019 Af: €82,991  

 
Doorberekend aan coöperatie ten laste van 
subsidie 2018/2019 

Bij: €39,063 -€39,063 

 Saldo opgenomen in winst/verlies Kooplokaal Af: €43,928  

Stand loonsubsidie in coöperatie per 31-12-2019  €9,375 

 

 4.3 RESULTAATBESTEMMING 
N.v.t. 
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5. Begroting  Coöperatie 2021 

5.1 EXPLOITATIE BEGROTING 2021 
 

 
Begroot 

2021 
Gerealisee

rd 2020 
Begroot 2020  

Netto omzet €40,000 €40,161 €38,000 

Omzet uit verhuur pand, 
ledboard, contributies en 
opbrengst energie 
coöperatie. 

Kostprijs vd omzet - - -  

     

Bruto marge €40,000 €40,161 €38,000  

Afschrijvingen 
inventaris 

€8,600 €10,121 €8,600  

Overige 
personeelskosten 

€500 - €500 Vergaderkosten 

Huisvestingskosten €15,000 €15,984 €15,000 
Energie, onderhoud, 
inventaris, etc 

Exploitatie en 
machinekosten 

 €484 -  

Administratiekosten €1,000 €1,386 €1,000 Jaarrekening e.d. 

Kantoorkosten €1,200 €1,240 €1200 Telefonie, bankkosten, etc 

Verkoopkosten €500 €972 €500 
Reclamefolders, website, 
representatie,  

Algemene kosten  €4,000 €4,993 €4,000 Verzekeringen e.d. 

Som der bedrijfskosten 30,800 €35,200 30,800  

Resultaat €7,200 €4,961 €7,200  

Rentebaten €800 €591 €800 Rente lening aan Kooplokaal 

Rentelasten €4,800 -€5,275 €4,800 Rentekosten leningen 

Financiële baten en 
lasten 

-€4,000 -€4,684 -€4,000  

Resultaat voor belasting €3,200 €277 €3,200  
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Opmerkingen bij deze begroting:   
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1. De afschrijvingen die we voorzien voor 2021 (€8,600) compenseert voor een groot 
deel het bedrag dat we verwachten af te lossen op de leningen in 2021 (geschat: 
€11,000). Met de begrote winst van €3,200, zal de cashflow in 2021,  €11,800 zijn, 
hetgeen betekent dat we aan de aflossingsverplichtingen kunnen voldoen 

2. De huisvestingskosten waren in 2020 fors hoger dan voorzien, dit komt deels door 
veel hogere energielasten (eerder besproken) en een aantal problemen die we 
hebben gehad met apparatuur. Voor 2021 voorzien we iets lagere 
huisvestingskosten. 

5.2 INVESTERINGSBEGROTING 
In 2020 is er begonnen met het dorpskantoor, dit project is in 2020 gestart en zal in 2021 
worden afgerond conform het budget en het projectplan. 

In 2020 is er ook subsidie aangevraagd voor het realiseren van het plan “het dorpsplein”.  
De bedoeling van het dorpsplein is een toegankelijk dorpspleintje te realiseren achter de 
dorpswinkel. Dit pleintje kan als “pleisterplaats” worden gebruikt voor bezoekers aan de 
dorpswinkel, die even een kop koffie drinken, maar ook voor passanten (fietsers) die er een 
oplaadpunt vinden voor een electrische fietsen. Hiervoor is een begroting opgesteld van 
bijna 22.000 euro waarvoor we de financiering inmiddels rond hebben en waarmee we in 
het najaar van 2021 een start gaan maken.  

 

 

  

 


