
 

Verslag penningmeester 2021 

 

2021 is wederom een jaar geweest waarin we met veel tegenslagen te maken hebben gehad, als 

individuen maar ook als vereniging. Helaas hebben we wederom geen Open Toernooi kunnen spelen, 

is een deel van de competities niet doorgegaan en is de kantine in totaal maar 5 maanden open 

geweest (waarin het ook nog eens 6 weken zomer vakantie was). Helaas ook weer geen jubileum 

activiteiten (op een rondje winter worsten toernooi na). Wel kon men veel vrijspelen en ook zijn de 

Clubkampioenschappen gespeeld.  

 

 

Inkomsten: 

De korte openingsperiode van de kantine en geen Open Toernooi zijn de reden van de lager 

uitgevallen kantineomzet. 

Minder competitie betekent minder inkomsten voor de toernooi en wedstrijd commissie maar bij de 

uitgaven ook minder afdrachten. De inkomsten en uitgaven voor deze commissie zijn voornamelijk 

de ballen verrekening en de afdracht aan de KNLTB voor deelname. 

 

De sponsoren van het Open Toernooi hebben ook geen rekening ontvangen wat er voor zorgt dat 

ook die inkomsten lager zijn dan begroot. 

 

De aangevraagde en ontvangen Covid-subsidies (Q4-2020/Q2-2021) zorgen voor het totaal van de 

diverse inkomsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uitgaven: 

In de algemene kosten zit een rekening (€ 1.400) van Stichting Sportpark Rijsenhout verwerkt. Deze 

kosten is onze deel voor gemaakte administratie-, oprichting- en overige niet bouw gerelateerde 

kosten.  

 

  

Door het aangetekende bezwaar bij de gemeente over de hoogte van de WOZ-waarde is het bedrag 

uiteindelijk teruggedraaid met ruim € 600. 

Gas, water en licht verschil kan ik verklaren door onder andere het weinige gebruik van de kantine. 

Tevens hebben we een nieuw energie contract afgesloten (3 jaar) en daardoor is er een extra 

tussentijdse jaarafrekening (met teruggave) geweest. 

 

Lagere kantine verkopen betekenen uiteraard ook lagere kantine inkoop (kosten). Wat wel opvalt is 

de hoogte van het bedrag ten opzichte van de verkopen. De voornaamste oorzaak hiervan is dat er 

prijsstijgingen zijn doorgevoerd bij onze leveranciers. Zelf hebben we de prijzen niet verhoogd het 

afgelopen jaar. Om de marges weer op pijl te krijgen zullen we hier dus iets aan moeten doen. 

Daarover meer in de begroting van 2022. 

 

De € 1.300 meer uitgegeven bij onderhoud en beveiliging pand komt door de aanschaf van een 

nieuwe AED. Bij de jaarlijkse veiligheidscontrole is gebleken dat deze echt niet meer veilig was. 

Veiligheid voor alles en dus hebben we een nieuwe aangeschaft ondanks dat deze niet was 

gebudgetteerd. 

 

Minder gebruik van de kantine zorgt uiteraard ook voor minder schoonmaakkosten. 

 

Helaas worden we wel geconfronteerd met een sterke stijging van de verzekeringskosten. 

 

Conclusie is dat we met alle vrijwilligers ontzettend goed onze best hebben gedaan door kosten te 

minimaliseren en maximale inkomsten te genereren waar mogelijk. Resulterend in een iets groter 

positief resultaat dan begroot.  

 

De standaard en nodige afschrijvingen en reserveringen zijn uiteraard ook weer aangevuld. 


