
Beste leden,

Het financieel jaarverslag van 2020 is op 8 februari 2021 niet besproken in de Algemene Ledenvergadering. 
Reden hiervoor was dat de kascommissie de controle van dit verslag niet volledig had kunnen doen. Inmiddels 
heeft het nieuwe bestuur de controle over de bankrekeningen en is vastgesteld dat het jaarverslag correct is en
daarmee vastgesteld door de kascommissie waarmee decharge is verleent aan het afgetreden bestuur.

Hier volgt een korte toelichting op de ontvangsten en uitgaven.

Ontvangsten 2020 € 189.139
In onderstaande tabel een overzicht van de ontvangsten over 2020 vergeleken met die over 2019:

Jaarverslag Jaarverslag Verschil

2020 2019 2020-2019
Contributies 165.232 158.026 7.206

Club activiteiten 19.907 30.228 -10.321

Sponsering / Subsidies 4.000 4.000

Ontvangsten 189.139      188.254      885            

Ontvangsten

In totaal is er in 2020 € 885 meer  ontvangen dan over 2019.
Contributies - In totaal is er in 2020 €7.206 meer contributie ontvangen dan over 2019. Extra leden toestroom 
als gevolg van Corona (buitensporten) heeft hieraan bijgedragen. 
Clubactiviteiten – Vanwege een gedeeltelijke annulering van de (najaars)competitie en het schrappen van het 
Buitenveldert toernooi is er gedurende 2020  € 10.321 minder ontvangen dan over 2019.
Sponsering / Subsidies – Er is door het voormalig bestuur in 2020 subsidie aangevraagd en ontvangen voor een
bedrag van € 4.000.

Uitgaven € 177.191
In onderstaande tabel een overzicht van de uitgaven over 2020 vergeleken met die over 2019:

Werkelijk Werkelijk Verschil
2020 2019 2020-2019

Banen en KNLTB 147.266        145.989        1.277-          

Club activiteiten 23.628          37.019          13.391        

Bestuurskosten 6.297            16.852          10.555        

Uitgaven 177.191      199.860      22.668       

Uitgaven

In totaal is er in 2020 € 22.668 minder uitgegeven dan over 2019.
Banen en KNLTB - In totaal is er in 2020 €1.277 meer uitgegeven dan over 2019. Hogere kosten KNLTB door 
met name meer leden zijn hiervan de oorzaak. De baanhuur is gelijk gebleven ten opzichte van 2019.
Clubactiviteiten – Vanwege een gedeeltelijke annulering van de (najaars)competitie en het schrappen van het 
Buitenveldert toernooi is er gedurende 2020 € 13.391 minder uitgegeven dan in 2019 het geval was.
Bestuurskosten – De bestuurskosten zijn over 2020 met € 10.555 gedaald ten opzichte van 2019. De 
belangrijkste oorzaak hiervan is lagere kosten (€ 5.221) voor de ledenadministratie door de overgang van 
PlanMySport naar ClubCollect van de KNLTB. Daarnaast bedragen de kosten over 2020 van 
promotie/PR/Nieuwsbrief € 69, dit is € 2.470 lager dan over 2019. De overige bestuurskosten liggen € 2.864 
lager dan over 2019.

Resultaat - € 11.948



Jaarverslag Jaarverslag Verschil

2020 2019 2020-2019
Resultaat 11.948         11.606-         23.554       

Samengevat is er meer ontvangen dan er is uitgegeven, dus dat is een positief resultaat. (Ontvangsten € 
189.139 minus de uitgaven € 177.191 = € 11.948 positief). Dit bedrag is exact het verschil van het banksaldo 
eind 2020 ten opzichte van eind 2019, een plus van € 11.948.


