
Begroting TVR 2021 

 

Het maken van een begroting begin februari waarbij er nog erg weinig uitzicht is op wat er de 

komende tijd niet en wel mag is lastig. 

We zullen er als vrijwilligers en bestuur alles aan doen om de kosten binnen de perken te houden en 

alleen de hoogst nodige werkzaamheden uit te voeren. Als de beslissing genomen moet worden om 

iets uit te voeren om in de toekomst minder kosten te krijgen dan zullen we dat uiteraard wel doen. 

Inkomsten: 

We zijn het jaar gestart met 269 leden en 73 niet spelende leden. De contributie inkomsten zullen 

lager zijn dan in andere jaren en dit komt door de veranderingen bij de jeugd. We hebben het 

jeugdlidmaatschap weer losgekoppeld van de lessen en de jeugd kan gratis lid zijn van TVR, mits er 

een ouder lid is. Niet spelende ouders betalen € 25 voor een jeugdlidmaatschap.  

Er zijn wat extra contributie inkomsten door een nieuwe proef, de winterleden (november t/m 

maart). Deze proef wordt in april geëvalueerd. Verder hopen we in het lopende jaar nog minstens 10 

nieuwe leden te verwelkomen. 

 

In de begroting zijn we er vanuit gegaan dat de kantine per 1 juni 2021 weer open mag. Is dit 

realistisch? Geen idee maar laten we het hopen of nog liever, hopen dat we eerder open mogen.  

Bij de kantine omzet hebben we omzet van het OT, de CK en de najaarcompetitie gerekend. 

 

Uitgaven:  

Hier zien we een daling in de kostenpost Wedstrijdtennis jr.sr (wedstrijd- & jeugdcommissie). 

Deze kosten zullen lager zijn omdat de club geen lesgeld voor de jeugd meer betaald. 

 

De verwachte stijging voor de KNLTB kosten wordt veroorzaakt door de jeugdleden. De leden zijn 

gratis of tegen een kleine vergoeding lid van TVR. TVR betaald wel een afdracht aan de KNLTB voor 

elk jeugdlid. Hiermee zijn ze verzekerd, krijgen een pasje voor het hek en kunnen aan toernooien en 

competities deelnemen. 

  

Verder zullen we absoluut geen onnodige investeringen doen en verwachten we niet veel 

verschuivingen in de kosten. 


