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1.

Jaarverslag penningmeester

Het financieel jaarverslag over het boekjaar 2015-2016 laat dit jaar weer een negatief exploitatieresultaat zien, dit seizoen
een bedrag van € 8,45. Dit resultaat is veel minder negatief dan was begroot. Begroot was een verlies van € 5650,00.
Dankzij de inspanningen van de feestcommissie en sponsorcommissie heeft de vereniging dit toch mooie resultaat kunnen
bereiken. We hopen de stijgende lijn de komende seizoenen vast te kunnen houden.
Kosten
De meeste kosten zijn lager geweest dan was begroot. Dit seizoen is wederom geprobeerd om waar mogelijk te besparen
op de kosten. Dit is gelukt bij bijv. de zaalhuur. De grootste kostenpost van de vereniging. Hier is opnieuw gekeken naar
de indeling om zo (bijna) geen ‘lege’ uren te betalen. Verder is dit seizoen net als voorgaand seizoen haast geen materiaal
gekocht. Aan trainers waren we dit seizoen geen geld kwijt. Alles werd gedaan door vrijwilligers. Wel is er veel geld
betaald aan de bond vanwege boetes: bijna € 800,Inkomsten
Ook dit seizoen had de vereniging geen hoofdsponsor. Er is voor en tijdens het seizoen contact geweest met diverse
bedrijven voor een nieuw hoofdsponsorschap. Dankzij de inspanningen van een aantal leden en de medewerking van de
bond en Optisport, hebben we aan het eind van het seizoen toch nog alle rekeningen kunnen betalen. Het feest aan het
eind van het seizoen heeft er in grote mate aan bijgedragen dat de vereniging nog bestaat. We zijn de organisatoren heel
veel dank verschuldigd!! Na de ALV zijn we (eindelijk) met een voltallig bestuur gaan draaien en dat geeft voor het komend
seizoen veel vertrouwen in een redelijk positief resultaat. Aan het eind van dit seizoen was al te merken, dat de
inspanningen van de sponsorcommissie resultaat hadden.
Contributie
De contributie werd zoals gebruikelijk geïnd via automatische incasso. Het lukte niet altijd om bij iedereen de contributie in
een keer te incasseren. Het aantal terugboekingen viel mee. De reden hiervoor is niet alleen dat er niet voldoende saldo
op de rekening staat, maar bijv. ook dat het rekeningnummer is gewijzigd en dit niet of niet op tijd is doorgegeven aan de
ledenadministratie. Let er op dat een wijziging van bankrekening ook aan de ledenadministratie wordt doorgegeven.
Wijzigingen, waaronder opzeggingen, moeten voor 1 mei worden doorgegeven om alles op tijd te kunnen verwerken.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni van het daaropvolgende jaar. Door het teruglopende ledenaantal waren de
contributie-inkomsten lager dan begroot. Voor komend seizoen ziet het er beter uit, o.a. door de komst van een
damesteam.
Toelichting op de begroting:
De begroting voor het komende seizoen laat weer een tekort zien. Dat komt, omdat er voorzichtig is begroot aan de
inkomstenkant en wat ruim aan de uitgavenkant. Omdat de sponsorcommissie heel goed bezig is met het binnenhalen van
allerlei sponsors (groot en klein), ziet de toekomst voor de vereniging er best goed uit. Ik ga er dan ook van uit, dat het
geraamde tekort aan het eind van het seizoen veranderd zal zijn in een bescheiden overschot. Zo hopen we de komende
seizoen weer wat ruimte te krijgen als vereniging. Waakzaamheid blijft geboden en we moeten nu niet meteen denken dat
we wel weer kunnen gaan uitgeven!! Voorzichtigheid op uitgavengebied staat boven aan de lijst! In de begroting is de huur
voor de Sweelincklaanhal nog niet meegenomen, simpelweg omdat het huurcontract nog niet binnen is bij de
penningmeester.

Piet Faber
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Baten/Lasten 2015-2016

Baten

Lasten

1. Contributie
2. Donateurs
3. Sponsoring
4. Club van 100
5. Advertenties
6. Subsidies
7. Rente
8. Merchandise
9. Acties
10.Club van 150

17.865,00
0
935,60
891,74
0
0
0
70
3180,79
3450,00

11. Boetes

1. Zaalhuur
2. Bestuurskosten
3. Clubblad
4. Opleiding
5. NBB
6. Kleding
7. Acties
8. Kosten trainers/coaches
9. Materiaal

17522,29
106,70
0
0
7713,35
174,99
45,75
216,60
295

30
10. Overig

179

11. Overige baten & lasten
12. Exploitatieresultaat

177,90
-8,45
-

Totaal

5.

26423,13

Kascommissie

Totaal

26423,13
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De kascontrolecommissie bestaat dit jaar uit
De verklaring van de kascommissie is onderstaand opgenomen en ondertekend.
Wij, de kascommissie, hebben de jaarrekening en achterliggende stukken gecontroleerd. Wij hebben geen
onregelmatigheden geconstateerd. Aldus getekend,
(datum)…………………………….

………………………………………
(

………………………………………

)

(

)

Begroting 2016-2017
Inkomsten:
Contributie
Donateurs
Sponsoring
Club van 100
Adverteerders
Subsidies
Rente
Merchandise
Acties

Begroting
2016-2017
20.000,00
400,00
1.000,00
1.000,00
500,00
0,00
0,00
100,00
1.500,00
24.500,00

Kosten:
Huur
Balleringhal
Huur
Westlandhal
Bestuurskosten
Clubblad
Opleiding
NBB
Kleding
Materiaal
Acties
Kosten
trainers/coaches
Overig

5.000,00
12.000,00
500,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
300,00
0,00
0,00
350,00
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Overige baten &
lasten

0,00
27.150,00
-2.650

