
            Begroting 2020
Begroting Realisatie Begroting Realisatie 

2020 2019 2019 2018

€ € € €
Opbrengsten                     

Contributies             77.750 76.775 73.000 72.163
Sponsoring 5.000 3.008 6.500 -
Renteopbrengsten 0 0 - 9

82.750 79.783 79.500 72.172

Kosten                          
Commissies
Baancommissie -700 -509 -500 -399
Competitiecommissie -7.815 -5.774 -6.500 -3.227
Commissie nieuwe leden -2.000 -1.112 -1.800 -1.798
Communicatiecommissie -1.750 -696 -2.700 -2.941
Flora en Faunacommissie -1.850 -1.126 -1.400 -673
Regel & handicapcommissie -1.720 -1.214 -1.300 -1.009
Jeugdcommissie -2.910 -1.752 -2.500 -1.902
Evenementencommisie -350 -580 -600 -834
Wedstrijdcommissie -3.200 -2.852 -3.100 -1.885
Weldernscommissie -710 -296 -1.100 -899

Evenementen
Ledenweek -16.000 -18.107 -25.000 -15.778
Vrijwilligersdag -4.800 -4.427 -5.000 -4.885
Nieuwjaarsreceptie -1.500 -2.694 -2.000 -1.148
Slotdag wedstrijdseizoen -250 0 -500 -
Masters -2.800 -2.873 -2.000 -1.998
Algemene Ledenvergadering -750 -558 -750 -520
Jubileumreceptie 25 mei 2019 - -1.614 -2.200 -
Overige jubileumkosten - -5.124 -5.450 -

Overige kosten
Afdracht contributie NGF          -18.810 -17.900 -18.000 -15.957
Golfer/Golfster van het Jaar -150 -116 -150 -352
Kantoorkosten            -1.000 -553 -250 -163
Hardware - software -5.000 -4.738 -5.250 -5.521
Bestuurskosten -3.000 -2.745 -3.500 -4.067
Kosten ledenadministratie door BV -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
Algemene kosten  -2.500 -3.537 -3.000 -2.828
Vrijval Voorziening 25 jarig Jubileum - 4.000 4.000 -2.000
Extra communicatiekosten ivm 25 jarig Jubileum - -435 -1.000 -
EHBO -AED gebruik cursus (subsidie club) -500 -265 -700 -2.412
Voorziening lustrum 2024 -2.500 - - -

-85.065 -80.097 -94.750 -75.696

Resultaat -2.315 -314 -15.250 -3.524



Toelichting op enkele posten van de begroting
Opbrengsten
De verwachting is dat het ledental in ieder geval gelijk blijft. De contributie wordt ook voor 2020 niet verhoogd. 
Gelet op de verder te ontwikkelen aanpak  door de sponsorcommissie is de verwachting dat de betreffende 
inkomsten in 2020 zullen toenemen tov 2019.                                                                                                               
Competitie commissie                                                                                                                                                 
De animo voor de NGF competitie is verder toegenomen. Er spelen nu 20 teams competitie, en  1 jeugdteam. 
De club sponsort een deel van het navenant toegenomen aantal trainings lessen en de kosten van de 
jeugdspelers. 
Dit verklaart de stijging van het budget. 
Commissie Nieuwe Leden
Het budget omvat onder meer uitgaven voor nieuwe polo's met bedrukking ivm de herkenbaarheid. Ook wordt het 
'warm welkom' verder vorm gegeven.
Communicatiecommissie
In 2020 wordt verder gezocht naar goede software voor uitbreiding website met een ledenboardbulletin.
Flora- & Faunacommissie
De toename van de kosten wordt veroorzaakt door een voorgenomen en samen met de BV nog uit te werken 
meerjarenplan voor het bekostigen van informatieborden in de baan mbt flora en fauna.
Regel- & Handicap commissie
De toename van de kosten wordt veroorzaakt door extra geplande cursussen voor onze club referees.
Jeugdcommissie
De toename van de kosten wordt veroorzaakt door het verder uitrollen van het nieuwe beleid  en de geplande 
toename van deelname aan wedstrijden 
Welderns
Het budget betreft het saldo van begrote inkomsten en uitgaven inclusief Euro 320 subsidie van de club.
Masters
Beperking van de toename wordt onderzocht; voorshands wordt het budget op basis van de realisatie 2019 
vastgesteld.
Algemene kosten
De kosten omvatten naar verwachting onder meer de bijdrage aan Players 1st, verzekeringen, bankkosten en 
logo's op clubkleding, 
Kantoorkosten
De kosten omvatten naast printpapier en inktcartridges ook schoonmaakkosten bestuurskamer en de verwachte 
kosten van een nieuwe printer
Voorziening lustrum 2024
Geschatte extra kosten Euro 10.000 te reserveren in 4 jaar


