
Toelichting van verschil t.o.v. 2020
• Contributies liggen aanzienlijk hoger (7.588) dan 2020;
• Opbrengsten uit clubactiviteiten blijven achter door met name lagere 

competitie opbrengsten (geen voorjaarscompetitie), geen open toernooi 
en geen opbrengst winterclubavond door het pas in 2022 te factureren;

• Er is corona subsidie aangevraagd en ontvangen, per saldo 70.776
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Toelichting van verschil t.o.v. 2020
• Banen & KNLTB - Hogere KNLTB bijdrage agv meer leden;
• Club activiteiten - Clubactiviteiten liggen iets lager dan in 2020, de 

kostenposten zijn ten opzichte van het jaar daarvoor hetzelfde gebleven;
• Bestuurskosten vallen hoger uit door met name de extra juridische 

advieskosten voor een bedrag van 3.121.
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Op basis van bovenstaande is er een negatief resultaat van 694 
euro behaald, dit is exclusief de ontvangen subsidies. Inclusief 
de subsidies is een positief resultaat van 70.776 euro 
gerealiseerd. 
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Jaarverslag 2021 – fors hogere opbrengsten leiden tot positief resultaat van 70.776 euro.

Financieel zeer goed jaar vanwege de ontvangen subsidie.

Sportief gezien een rampjaar!

Jaarverslag Jaarverslag Verschil
2021 2020 2021-2020

Contributies 172.820 165.232 7.588

Club activiteiten 10.048 19.907 -9.859

Ontvangsten 182.868       185.139       2.271-         

Werkelijk Werkelijk Verschil
2021 2020 2020-2019

Banen en KNLTB 151.994        147.266        4.728-           

Club activiteiten 23.050           23.628           578              

Bestuurskosten 8.518             6.297             2.221-           

Uitgaven 183.562       177.191       6.370-         

Resultaat voor subsidies 694-              7.948           8.641-         

Sponsering / Subsidies 71.470 4.000 67.470

Resultaat na subsidies 70.776         11.948         58.829       

Ontvangsten

Uitgaven


