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Seizoen	  2019-‐2020	  

Aan	  het	  eind	  van	  seizoen	  2019-‐2020	  was	  er	  een	  reserve	  van	  €	  29.611,44.	  Daarvan	  was	  €	  2.000	  gereserveerd	  voor	  

Opleidingen	  en	  €	  2.745	  voor	  aanschaf	  Sportkleding.	  De	  Algemene	  Reserve	  bedroeg	  dus	  €	  24.866,44.	  

De	  Voorraad	  Sportkleding	  had	  een	  waarde	  van	  €	  6.843.	  

	  

Seizoen	  2020-‐2021	  

	  
Toelichting:	  	  

Op	  de	  ALV	  van	  13	  juli	  2021	  is	  het	  verwachte	  ‘Overzicht	  van	  kosten	  en	  opbrengsten	  seizoen	  2020-‐2021’	  

gepresenteerd	  en	  zijn	  de	  posten	  toegelicht.	  Het	  hier	  gepresenteerd	  definitieve	  Overzicht	  wijkt	  in	  geringe	  mate	  af	  van	  

het	  verwachte	  Overzicht.	  	  	  

• Saldo:	  Voorzien	  was	  een	  positief	  resultaat	  van	  €	  311,50.	  Het	  definitieve	  resultaat	  is	  een	  positief	  saldo	  van	  

€	  1.381,87.	  

Het	  bestuur	  stelt	  voor	  het	  positief	  saldo	  toe	  te	  voegen	  aan	  de	  Algemene	  Reserve.	  

	  

Reserve	  	  

Aan	  het	  eind	  van	  seizoen	  2020-‐2021	  was	  er	  een	  reserve	  van	  €	  47.884,66.	  Daarvan	  was	  €	  2.000	  gereserveerd	  voor	  

Opleidingen,	  €	  5.756	  voor	  aanschaf	  Sportkleding	  en	  €	  3.500	  voor	  een	  jeugdtoernooi	  JFS.	  De	  Algemene	  Reserve	  

bedroeg	  dus	  €	  36.628,66.	  

De	  Voorraad	  Sportkleding	  had	  een	  waarde	  van	  €	  4.560.	  

Opmerking:	  De	  reserve	  is	  toegenomen	  doordat	  veel	  leden	  en	  ook	  Jeugdfonds	  Sport	  afgezien	  hebben	  van	  restitutie	  

van	  contributie	  vanwege	  corona.	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Kosten Opbrengsten
Omschrijving begroot werkelijk Omschrijving begroot werkelijk

Zaalhuur 42.500,00 17.016,00 Contributie 66.500,00 33.717,92

Inschrijfgelden 1.000,00 1.044,00

NBB Landelijk 17.500,00 13.556,16

NBB administratieve heffingen 0,00 247,50

Trainers + scheidsrechters 7.000,00 5.078,85

Opleidingen 2.000,00 129,00

Sportmateriaal 2.000,00 282,22

Sportkleding 0,00 0,00

Activiteiten 200,00 0,00 Sponsor/Subsidie 3.000,00 2.977,50

Bestuurskosten 100,00 355,99 Projecten 2.000,00 1.017,80

Administratiekosten 800,00 709,63 Rente Spaarrekening 0,00 0,00

Diverse lasten 0,00 0,00 Diverse baten 0,00 0,00

Diverse lasten vorig boekjaar 0,00 10.096,75 Diverse baten vorig boekjaar 0,00 10.096,75

Afgeboekte contributies v bjr 0,00 0,00

Onvoorzien 500,00

totaal van de kolommen: 72.600,00 47.472,10 totaal van de kolommen: 72.500,00 48.853,97

saldo bijschrijven alg. reserves: 0,00 1.381,87 saldo afschrijven alg. reserves: 100,00 0,00

(Tekort)

totaal: 72.600,00 48.853,97 totaal: 72.600,00 48.853,97

Overzicht van kosten en opbrengsten seizoen 2020-2021
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Seizoen	  2021-‐2022	  

	  
	  

Toelichting	  bij	  de	  kolommen	  ‘werkelijk’:	  

• Saldo:	  We	  sluiten	  het	  jaar	  af	  met	  een	  positief	  saldo	  van	  €	  4.085,56.	  De	  begroting	  liet	  een	  tekort	  zien	  van	  €	  2.500.	  	  

Het	  bestuur	  stelt	  voor	  het	  positief	  saldo	  toe	  te	  voegen	  aan	  de	  Algemene	  Reserve.	  

• Sponsor:	  Geen.	  

• Subsidie:	  Van	  Rotterdam	  Sportsupport	  voor	  onze	  jeugdleden.	  

• Projecten:	  Schoolsport.	  

• NBB	  Landelijk:	  Gelijk	  aan	  begroting.	  

• Zaalhuur:	  Door	  verschillende	  factoren	  zijn	  de	  zaalhuur	  kosten	  wat	  lager	  uitgevallen	  dan	  begroot.	  

• Administratieve	  heffingen:	  Nogal	  wat	  hoger	  dan	  in	  voorgaande	  jaren	  vanwege	  een	  aantal	  incidenten	  en	  boetes	  

die	  zijn	  opgelopen	  tijdens	  wedstrijden.	  	  

• Trainer-‐	  +	  scheidrechterkosten:	  De	  coachvergoeding	  is	  afhankelijk	  van	  diploma,	  niveau	  van	  het	  team	  en	  ervaring.	  

De	  scheidsrechters	  die	  namens	  Divine	  in	  landelijke	  competities	  fluiten	  kregen	  ook	  een	  vergoeding.	  

• Opleidingen:	  Tafel-‐	  en	  scheidsrechter	  cursus.	  Ook	  heeft	  twee	  leden	  een	  clinic	  bijgewoond	  in	  Belgie.	  

• Activiteiten:	  Halloween	  mix-‐toernooi.	  

• Bestuurskosten:	  Kortingen	  voor	  bestuursleden,	  kaarten	  aan	  coaches	  en	  afscheid	  bestuurslid.	  

	  

Reserve	  

Divine	  heeft	  na	  seizoen	  2021-‐2022	  een	  reserve	  van	  	  €	  57.509,64.	  Daarvan	  is	  €	  2.000	  gereserveerd	  voor	  Opleidingen	  

en	  €	  5.828	  voor	  aanschaf	  Sportkleding.	  De	  Algemene	  Reserve	  bedraagt	  dus	  €	  49.681,64.	  

De	  Voorraad	  Sportkleding	  had	  een	  waarde	  van	  €	  2.277.	  

Opmerking:	  De	  algemene	  reserve	  is	  toegenomen	  door	  het	  saldo	  van	  seizoen	  2021-‐2022	  en	  door	  het	  toevoegen	  van	  

de	  reserve	  tbv	  Jeugdtoernooi	  JFS	  aan	  de	  algemene	  reserve.	  

	  

	  

	  

	  

	  

Kosten Opbrengsten
Omschrijving begroot werkelijk Omschrijving begroot werkelijk

Zaalhuur 42.500,00 35.281,41 Contributie 61.850,00 57.613,67

Inschrijfgelden 1.000,00 1.620,00

NBB Landelijk 14.500,00 14.163,79

NBB administratieve heffingen 0,00 1.037,50

Trainers + scheidsrechters 5.500,00 3.537,50

Opleidingen 2.000,00 234,30

Sportmateriaal 2.000,00 1.901,28

Sportkleding 0,00 0,00

Activiteiten 200,00 392,00 Sponsor/Subsidie 3.000,00 2.195,00

Bestuurskosten 350,00 582,69 Projecten 0,00 705,40

Administratiekosten 800,00 918,04 Rente Spaarrekening 0,00 0,00

Diverse lasten 0,00 0,00 Diverse baten 0,00 0,00

Diverse lasten vorig boekjaar 0,00 0,00 Diverse baten vorig boekjaar 0,00 0,00

Afgeboekte contributies v bjr 0,00 0,00

Onvoorzien 500,00

totaal van de kolommen: 68.350,00 58.048,51 totaal van de kolommen: 65.850,00 62.134,07

saldo bijschrijven alg. reserves: 0,00 4.085,56 saldo afschrijven alg. reserves: 2.500,00 0,00

(Tekort)

totaal: 68.350,00 62.134,07 totaal: 68.350,00 62.134,07

Overzicht van kosten en opbrengsten seizoen 2021-2022
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Begroting	  2022-‐2023	  

	  
	  

Toelichting:	  

• Zaalhuur:	  evenveel	  als	  begroting	  2021-‐2022	  ook	  al	  hebben	  we	  minder	  wedstrijd	  spelende	  teams	  dit	  seizoen.	  Dit	  	  

hebben	  we	  gedaan	  in	  anticipatie	  van	  stijgende	  energiekosten.	  	  

• NBB:	  gebaseerd	  op	  huidig	  ledenaantal.	  

• Bestuurskosten:	  nieuwe	  tegemoetkomingen	  voor	  coaches	  en	  bestuursleden.	  

• Contributie:	  gebaseerd	  op	  huidig	  ledenaantal	  

• Projecten:	  Divine	  stopt	  met	  Schoolsport	  vanwege	  het	  stoppen	  van	  de	  trainer.	  

• Saldo:	  begroot	  is	  een	  tekort	  van	  €	  6000,-‐.	  

	  

Voorstel:	  

Het	  bestuur	  stelt	  de	  vergadering	  voor	  	  

-‐ De	  contributie	  te	  verhogen	  volgend	  seizoen	  met	  5.7%	  (contributie	  is	  niet	  meer	  verhoogd	  sinds	  het	  begin	  van	  

seizoen	  2020-‐2021).	  	  

	  

De	  contributie	  voor	  2023-‐2024:	  

Categorie	   Contributie	  

2022-‐2023	  

Huur	  

tenue	  

Contributie	  

2023-‐2024	  

Senioren	   	   €	  310	   	   €	  328	  

Onder	  20	   	   €	  294	   	   €	   €	  311	  

Onder	  12	   	   €	  261	   	   €	   €	  276	  

Peanuts,	  Dunkers,	  Recreanten	   €	  102,50	   	   €	  108	  

Toeslag	  voor	  spelen	  in	  1
e
	  klasse	  afdeling,	  senioren	   	   €	  105	   	   €	  105	  

Toeslag	  voor	  spelen	  op	  landelijk	  niveau	  2
e
	  divisie,	  jeugd	   	   €	  155	   	   €	  155	  

Toeslag	  voor	  spelen	  op	  landelijk	  niveau	  eredivisie,	  jeugd	   	   €	  255	   	   €	  255	  

	  

Chrisella	  van	  Damme	  

Divine	  Penningmeester	  


