
 

Toelichting penningmeester begroting 2023 

 

 

Om te beginnen kunnen we stellen dat 2023 een zeer uitdagend financieel jaar zal worden. 

Net als bij iedereen thuis, hebben ook wij, van al onze leveranciers prijsverhogingen 

doorgekregen.  

Uiteenlopend van 3,5% op de KNLTB kosten tot 10,7% van Heineken. Uiteraard gaat dit 

gevolgen hebben voor de exploitatie van de club. 

De ledenaantallen en de kantine omzet lopen de laatste jaren ook iets terug. We verwachten 

hier, met maximale hulp en inzet van de tennistrainer(s) en de nieuwe padelbanen wel een 

positieve verandering in de komende jaren. 

 

 

Inkomsten: 

De contributie begroting is gebaseerd op het huidige aantal leden (247) plus 35 nieuwe leden 

(jeugd/senioren/zomer en winteleden). Er is bij deze begroting (nog) geen rekening 

gehouden met een contributie verhoging. 

 

Door de prijsstijgingen van de inkoop zijn we helaas genoodzaakt de prijzen in de kantine 

aan te passen. De stijging varieert tussen de 7 en 10%. De nieuwe prijzen zullen ingaan na 

afloop van deze ALV. De kantine inkomsten zijn begroot op een volledig seizoen eigen 

kantine. 

 

Diverse inkomsten bestaan uit een verwachte teruggaaf BOSA, gemeente subsidies en een 

bijdrage van Sportservice Haarlemmermeer (gaat Sylvia zo toelichten). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uitgaven: 

Onderhoud banen en park; vorig jaar hebben we al meer gebruik gemaakt van De Boer voor 

de banen, ze deden toen het onderhoud van 4 banen en onze eigen mannen deden baan 5. 

Dit jaar zal De Boer alle banen doen, uiteraard brengt dit extra kosten met zich mee. Om 

deze kosten verhoging te beperken gaat onze parkcommissie zich inzetten om elke keer het 

voorbereidende werk te doen, hiermee zullen we 15% besparen van de kosten!! Dank 

hiervoor! 

Voor gas en licht hebben we vorig jaar hebben we een zeer mooi, 3 jarig, contract 

afgesloten. Waarom dan toch een hoger bedrag begroot? De kosten voor netbeheer, 

energiebelasting en de normale BTW zijn hiervan de oorzaak. We gebruiken 157, 59 + 29,06 

= 186,65 maar moeten betalen, na netbeheer en alle belastingen 604,49 + 151,93 = 756,42. 

Ruim 3x zoveel (+246 per maand t.o.v. vorig jaar). Compensatie overheid 0 omdat we zo’n 

goed contract hebben! 

Voor de evenementen hebben we meer geld begroot om tijdens het Open Toernooi en de 

Clubkampioenschappen iets extra’s te doen om meer omzet te kunnen genereren. 

De koffiemachine in de kantine heeft het begeven en daar hebben we dus een nieuwe 

(simpele) voor aan moeten schaffen. Gezien de, te verwachten, veranderingen hebben we 

geen hypermoderne, multifunctionele machine aangeschaft. 

De sponsordoeken van 3 van onze sponsoren zijn inmiddels niet meer zo fris en moeten 

worden vervangen. We zijn met deze sponsoren in gesprek voor ‘contractverlenging’ en 

zullen de doeken dan moeten vervangen. 

 

 

Dan kunnen we onderaan de streep zien hoe groot de uitdaging is, als we op een minus 

bedrag uitkomen van € 7.850.  Als penningmeester zijn er dan 2 opties:  

1) kostenverlagende maatregelen nemen.  

Al onze kosten hebben we volledig onder controle dus daar is niet veel te halen 

2) contributie verhoging. 

€ 7.850 delen door het aantal leden (247) zou een contributie verhoging van ruim 

€ 31 betekenen. 

 

Door de nieuwbouw plannen en de hoogte van de voorziening onderhoud (zie balans), 

denken we dat verdere aanvulling van de voorziening niet noodzakelijk is. Hierdoor komt er 

een bedrag van € 8.000 vrij en dat is voldoende om de begroting sluitend te krijgen. Daarom 

stelt het bestuur voor om de contributie gelijk te houden. Hiervoor hebben we uiteraard wel 

de goedkeuring nodig van de ALV     . 

 


