
Toelichting resultaat seizoen 2019-2020

a Contributie ligt in de lijn van de begroting, fluctuaties van nieuwe leden kwamen redelijk uit
c Zomerdrives door Corona perikelen niet doorgegaan
g Kosten/declaraties ingediend zijn verwerkt onder de TC en wedstrijdkosten
f
i zie C voor bijdrage jubileumfonds
j 2 maanden zaalhuur toegerekend aan de zomerdrive zoals gebruikelijk
k reververing extra voor de Dupliceermachine.
o wat extra materiaal aangeschaft i.v.m. corona ter voorbereiding competitie
n geen opbouw i.v.m inzet reservering
t kerstdrive had een groter animo en wat luxe toegevoegd
v/w geen einddrives /medewerkersdrive i.v.m Corona
y Door Corona geen zomerdrives gespeeld alleen als proefopstelling voor de reguliere competitie.

Het negatief resultaat wegens zaalhuur en doorlopende kosten zomerdrive, het voorstel is om dit van de algemene reserve te halen.

AA Het bestuur stelt voor het negatieve saldo (€ 1004,=) (incl. resultaat zomerdrive) ten laste te brengen van de algemene reserve.

Toelichting begroting 2020 - 2021

De begroting is gebaseerd op een ledental van 270, dit is het ledental  per 1 oktober 2020.
Contributie kan lager uitvallen doordat er nog verloop is vanwege Corona.
Zomerdrive nog wel meegenomen maar dit kan natuurlijk helemaal wegvallen.

Mutatie leden in de tijd
ledenaantal Afname

2016 273 -21
2017 280 7
2018 278 -2
2019 280 2
2020 270 -10
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seizoen 
2018-
2019

seizoen 
2019-2020

seizoen 
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2021

niet spelend 44,00€       44,00€       44,00€     44,00€    44,00€        
1 dagdeel 71,00€       71,00€       71,00€     71,00€    71,00€        
2 dagdelen 101,00€     101,00€     101,00€   101,00€  101,00€      
3 dagdelen 125,50€     125,50€     125,50€   125,50€  125,50€      

d Bedragen zijn inclusief de Bondscontributie van € 22,50 en een districtsbijdrage van € 0,50
Bij een meerderlidmaatschap van de NBB is de bondscontributie-afdracht naar rato.
De Bond heeft een andere manier van doorberekenen van de kosten. i.p.v. de belasting van meesterpunten worden we
nu afgerekend op het meespelen van niet NBB-leden of leden waarvan het bondsnummer niet bekend is.
Tevens wordt er naast de bondscontributie een bedrag per club afgerekend via een staffel, in ons geval een bedrag van € 500,=

o/p de voorziening ICT/ speelmaterialen hoger i.v.m. start reservering sorteermachine
q De bedoeling is dat we weer inschrijven voor de externe competitie en de Effersbeker voor zover die gespeeld kunnen worden.
u Voor het ruitenboertoenooi de dinsdag, woensdag en de donderdagavond meedraaien Donderdag voor alle leden openstellen.
y Als er weer gespeeld mag worden tegen die tijd, kunnen we een positief saldo verwachten, anders weer negatief.
z


