
Financieel verslag 2022 en de begroting 2023 

Gelukkig een jaar met minder last van corona. We mochten weer volop wedstrijden organiseren en 

gebruik maken van “de derde set op het terras”, met een leuk gesprek en een drankje. Voor onze 

club volgde daarom een mooi financieel jaar. In zijn algemeenheid zijn wij zeer blij dat de 35.000 

euro begrote toevoeging aan de voorziening onderhoud is gerealiseerd en -beter nog- wij ook 18.000 

euro winst hebben gemaakt. Bedragen die volgens jullie besluit bij de ALV 2022 ingezet mogen 

worden voor de bouw van padel. Hoe is de winst gerealiseerd ? 

Laten wij starten met de bar. Een mooie plus dit jaar. Een omzet van rond de 100.000 euro omzet 

(incl. btw) en een resultaat van de bar van 40.000 euro. Mooi toch ?! De barbezetting was hoog, het 

kostte weleens wat moeite om voldoende leden achter de bar te hebben, maar het is gelukt, terwijl 

we anderzijds ook voor 10.000 euro aan afkopers hadden. De prijzen zijn relatief lekker laag gebleven 

en in 2023 is er slechts een gemiddelde prijsverhoging van 3% bij een inflatie van meer dan 10% is. 

De ledengroei was ook een pluspunt, met een maximum van 657 leden eind van het jaar. Met een 

“normaal” verloop bij de jaarwisseling betekent dit dat wij gaan starten in 2023 met rond de 600 

leden en dat wij met 95.000 euro aan contributie in 2022 een nieuw record hebben neergezet. Zoals 

bekend willen wij in 2023 groeien naar 700 leden met de komst van padel. 

Een paar afzonderlijke posten vielen positief uit. Zo hebben wij een beter contract afgesproken met 

“Het Tuinhuis” en vielen de energiekosten aanzienlijk lager aan dan begroot. Waar wij voorzichtig 

nog uitgingen van 10.000 euro voor elektra is dat circa 5.000 euro geworden. Ook al hadden wij een 

“duur” contract in 2022 voor gas en licht, dat maakte niet veel uit vanwege de 100 zonnepanelen en 

het feit dat wij geen gas meer hebben. Voor 2023 is het contract iets beter, komen er enerzijds nog 

30 zonnepanelen bij, maar gaan wij anderzijds ook verlichtingskosten hebben voor padel. 

De overige inkomsten waren aanzienlijk hoger dan begroot omdat daar de BOSA regeling, voor met 

name onderhoud, op is verantwoord. En wij hebben dit jaar best veel uitgegeven en geinvesteerd, 

dus ook veel BOSA-baten. Overigens zijn de grote bedragen die wij hebben gehad aan BOSA 

(bijdragen voor padel), direct verantwoord op de balanspost m.b.t. padel. Ook de bouwkosten m.b.t. 

padel staan verantwoord op de balanspost. In het verslag over padel doet het bestuur de financiele 

samenvatting m.b.t. uitgaven/baten bouw padel. 

Vooruitkijkend naar 2023 verwachten wij in grote lijnen meer winst bij de bar (ruim 13.000 euro) en 

(18.000 euro) bij de contributies (meer leden/ prijsverhoging). Dit is nodig om de rentelasten +7.500 

euro, afschrijvingslasten +11.000 euro en onderhoud 4.000 euro te compenseren. Als alles gaat zoals 

wij hopen dat het gaat, dan hebben wij in 2023 weer 35.000 euro voor de voorziening onderhoud en 

13.500 euro winst. 


