
 
 
 

Pagina | 1 

 

 

 
 

BEGROTING 2022 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Elst, 24 maart 2022 

Bestuur: 
Nick Paanakker (voorzitter) 

Johan de Vet (vicevoorzitter) 
Yvonne van Zoelen (secretaris) 

Ad Stoop (penningmeester) 
Gerda Meems 
Frans van Aart 

  



 
 
 

Pagina | 2 

 

Inhoudsopgave 
Begroting 2022 ...................................................................................................................................3 

Toelichting op de begroting 2022 ........................................................................................................4 

Opbrengsten ...................................................................................................................................4 

Kosten Commissies .........................................................................................................................4 

Competitie commissie .................................................................................................................4 

Wedstrijdcommissie ....................................................................................................................4 

Commissie Nieuwe Leden ...........................................................................................................4 

Communicatiecommissie ............................................................................................................5 

Flora- & Faunacommissie ............................................................................................................5 

Regel- & handicapcommissie .......................................................................................................5 

Jeugdcommissie ..........................................................................................................................5 

Seniorencommissie “Welderns” ..................................................................................................5 

Evenementencommissie en Baancommissie ................................................................................5 

Kosten evenementen ......................................................................................................................5 

Nieuwjaarsreceptie .....................................................................................................................5 

Algemene Ledenvergadering .......................................................................................................5 

Ledenweek ..................................................................................................................................5 

Vrijwilligersdag ............................................................................................................................5 

Masters .......................................................................................................................................6 

Openingsdag Golfseizoen en Slotdag ...........................................................................................6 

Overige kosten ................................................................................................................................6 

Afdracht contributie NGF ............................................................................................................6 

Golfer/Golfster van het jaar 2021 ................................................................................................6 

Kantoorkosten ............................................................................................................................6 

Hardware-, Software ...................................................................................................................6 

Kosten Ledenadministratie ..........................................................................................................6 

Bestuurskosten ...........................................................................................................................6 

Algemene kosten ........................................................................................................................6 

Voorziening lustrum 2024 ...........................................................................................................6 

Extra uitgaven .............................................................................................................................6 

AED (reanimatie) - cursus ............................................................................................................7 

Project Informatieborden ............................................................................................................7 

 



 
 
 

Pagina | 3 

 

Begroting 2022 

 

Opbrengsten                     

Contributies             84.500 84.650 80.375 78.575 76.775

Sponsoring (2019: incl. kosten sponsorcommissie) 0 106 0 244 3.008

Bijdrage exploitant aan begeleiding Nieuwe Leden  2.000 2.000 0 - -

Inkomsten regelexamens 800 800 pm pm pm

Renteopbrengsten bankrekeningen 8 8 8 8 -

Totaal opbrengsten 87.308 87.564 80.383 78.827 79.783

Kosten                          

Commissies

Baancommissie -1.100 223 -700 -317 -509

Competitiecommissie -5.790 -1.591 -8.540 -2.822 -5.774

Nieuwe ledencommissie -1.900 -969 -1.750 -1.414 -1.112

Communicatiecommissie -920 -5.039 -500 -294 -696

Flora- en faunacommissie -1.750 -1.467 -2.618 -1.242 -1.126

Regel- en handicapcommissie -1.675 -1.914 -1.690 -177 -1.214

Jeugdcommissie -3.298 -1.587 -3.409 -1.312 -1.752

Evenementencommisie -600 -320 -500 -370 -580

Wedstrijdcommissie (NB 2021: zie toelichting) -3.141 -329 -296 -4.631 -2.852

Seniorencommissie "Welderns" -1.650 459 -1.650 -671 -296

Sponsorcommissie - 150 -350 -175 -

subtotaal Commissies -21.824 -12.384 -22.003 -13.426 -15.911

Evenementen

Ledenweek -16.000 -13.533 -16.000 -7.208 -18.107

Vrijwilligersdag -4.800 -4.806 -4.500 - -4.427

Nieuwjaarsreceptie -515 0 0 -41 -2.694

Start wedstrijdseizoen en slotdag wedstrijdseizoen -2.500 0 -500 - 0

Masters -2.500 -3.117 -2.800 - -2.873

Algemene Ledenvergadering -1.500 -1.019 -700 -600 -558

Jubileumreceptie 25 mei 2019 - - - - -1.614

Overige jubileumkosten - - - - -5.124

subtotaal Evenementen -27.815 -22.475 -24.500 -7.850 -35.397

Overige kosten

Afdracht contributie NGF          -21.485 -19.798 -20.445 -18.261 -17.900

Golfer/Golfster van het Jaar -150 0 0 -139 -116

Kantoorkosten            -1.250 -1.400 -1.000 -873 -553

Hardware - software -5.250 -4.241 -5.750 -4.775 -4.738

Bestuurskosten -3.250 -3.207 -2.875 -2600 -2.745

Kosten ledenadministratie door BV -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

Algemene kosten  -3.500 -4.661 -3.750 -12.951 -3.537

Vernieuwing schildborden - -1.000 - - -

Golfballen - pm - -

Cadeaubonnen - pm - -

Enquete starttijden - -750 - - -

Vrijval Voorziening 25 jarig Jubileum - - - - 4.000

Extra communicatiekosten ivm 25 jarig Jubileum - - - - -435

AED (reanimatie) - cursus (subsidie door de club) -1.300 -1.300 -650 0 -265

Project Informatieborden -500 -500 PM - -

Voorziening 2020 ivm extra uitgaven 2021/2022 - - - -7.500 -

Voorziening lustrum 2024 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -

subtotaal Overige kosten -41.685 -41.857 -39.470 -52.099 -28.789

Totaal kosten -91.324 -76.716 -85.973 -73.375 -80.097

Resultaat -4.016 10.848 -5.590 5.452 -314

Begroting 2022 Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie  2020 Realisatie 2019 
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Toelichting op de begroting 2022 

Opbrengsten 
De verwachting is dat het ledental gelijk blijft aan het niveau per 31 december 2021, dat wil zeggen 
1100 gewone leden en 65 jeugdleden. De clubcontributie wordt zoals vastgelegd in de ALV van 2021 
ook voor 2022 niet verhoogd en blijft € 75. Aldus worden ca € 84.500 aan contributieopbrengsten 
verwacht. 

Eind 2021 is besloten om het lopende beleid en de inspanningen om nieuwe sponsors te vinden te 
staken. Het bleek in ieder geval in het huidige tijdsgewricht niet effectief. Met GolfCompany zijn 
inmiddels vastomlijnde afspraken voor samenwerking en sponsoring gemaakt. De baten daarvan 
komen de club ten goede middels kortingen op aankopen van golfartikelen en cadeaubonnen. Op 
jaarbasis worden deze baten geschat op ca. € 3.000. In 2022 zal worden onderzocht of het sponsor- 
beleid op alternatieve wijze vorm kan worden gegeven. 

Ook in 2022 zullen weer regelexamens worden afgenomen. Naar verwachting zullen de opbrengsten  
gelijk zijn aan die in 2021 (€ 800). 

De afspraak met de exploitant om bij te dragen aan de kosten van opvang en begeleiding van 
potentiële speelgerechtigden /nieuwe leden geldt ook voor 2022 (€ 2.000). 

Aangezien geen rentestijging verwacht wordt, blijft de opbrengt van de spaarrekening gelijk aan die 
over 2021, dat wil zeggen praktisch nihil. 

Kosten Commissies 

Onderstaand wordt in het kort ingegaan op de meest relevante uitgaven  

Competitie commissie 
De NGF competitie 2022 is gepland met 15 teams. Het aantal inschrijvingen om deel te nemen 
daalde met ca 20% t.o.v. 2021. De club subsidieert de trainingen van deze teams met ca. € 2400. 

De club sponsort onder voorwaarden ook de kosten van de jeugdspelers, die deelnemen in het 
prestatieve volwassenenteam. 

Om de competitie, met name ook bij thuiswedstrijden, in goede banen te leiden zal de commissie 
diverse bijeenkomsten met de teamcaptains organiseren en zullen eventuele kampioenen worden 
gehuldigd (€ 1400).  

Per saldo daalt de begroting met ca € 3.000 ten opzichte van 2021. 

Wedstrijdcommissie 
Doordat met ingang van 2022 de administratieve verantwoording van de prijzen (cadeaubonnen en 
golfballen) verandert, zullen de kosten naar verwachting uitkomen op ca. € 3000. Dit bedrag 
weerspiegelt in feite de kosten van de clubkampioenschappen (wedstrijdleiding, referees en prijzen) 
en de kosten van de commissie (organisatie en overleg). Uitgangspunt is verder dat de overige 
wedstrijden minimaal kostendekkend zijn.  

Commissie Nieuwe Leden 
Het ‘warm welkom’ zal opnieuw vorm worden gegeven door aanvullend groepsbijeenkomsten te 
organiseren. De begroting houdt daar rekening mee. 
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Communicatiecommissie 
In 2021 heeft de commissie zoals door haar toegelicht in de begroting voor dat jaar, onderzocht hoe 
de communicatie met de leden te verbeteren. De conclusies leidden tot het volledig vernieuwen van 
de website en die kosten zijn dan ook in 2021 gemaakt. In 2022 worden naast de organisatorische 
kosten van de commissie nog enkele geringe kostenposten verwacht voor kleinere aanpassingen. De 
jaarlijkse licentiekosten voor de website worden verantwoord onder de kosten van hard- en 
software. 

Flora- & Faunacommissie 
In 2022 zal verder gewerkt worden aan de in 2021 niet of niet geheel gerealiseerde projecten. Dat 
betekent dat verder gewerkt zal worden aan o.a. het realiseren van informatieborden en het 
verbeteren van de biodiversiteit. 

Regel- & handicapcommissie 
In 2021 zijn wegens corona de regelsessies niet doorgegaan. Voor 2022 worden deze opnieuw 
ingepland. Daarnaast zijn NGF regelcursussen voor een aantal leden van de commissie gepland. De 
kosten van de referees worden met ingang van 2022 verantwoord onder de kosten van de 
betreffende wedstrijden (kosten Wedstrijd- en Jeugdcommissie). 

Jeugdcommissie 
Het nieuwe beleid kon met name vanwege corona in 2021 nog niet worden gerealiseerd. In 2022 
wordt dat opnieuw ter hand genomen, zeker gelet op het toegenomen aantal jeugdleden: toename 
van lessen, deelname aan wedstrijden en deelname aan de jeugdcompetitie. 

Seniorencommissie “Welderns” 
In 2021 heeft corona opnieuw roet in het eten gegooid en zijn de (financiële) plannen uit 2021 zoals 
gebaseerd op de jaarlijkse deelnemersbijdrage niet volledig gerealiseerd. Met de commissie zijn 
opnieuw afspraken gemaakt om dit in 2022 wel te doen slagen. 

Evenementencommissie en Baancommissie 
De kosten bestaan uit de gebruikelijke vergoedingen voor hun organisatie, d.w.z. horeca tijdens 
vergaderingen en het commissie uitje. Er zijn dus geen veranderingen in het uitgaven patroon. 

Kosten evenementen 

Nieuwjaarsreceptie 
In verband met de Coronacrisis is geen bedrag opgenomen. Het evenement kon niet plaatsvinden. 
Wel zijn er enige kosten in verband met de nieuwjaarswensen aan de leden. 

Algemene Ledenvergadering 
Het begrote bedrag ziet op de geschatte kosten in geval van een Digitale Vergadering. Indien er een 
fysieke vergadering komt worden de kosten geschat op ca € 700.   

Ledenweek 
In 2021 was de planning om t.o.v. 2020 extra activiteiten te ontwikkelen. Daarvoor waren ook extra 
middelen beschikbaar. Het voortduren van corona heeft ervoor gezorgd dat de extra middelen niet 
konden worden benut. Voor 2022 wordt uitgegaan van hetzelfde scenario als begroot voor 2021, 
aangepast voor enige prijsstijging. 

Vrijwilligersdag 
Voor 2022 wordt rekening gehouden met hetzelfde kostenniveau als voor 2021. 
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Masters 
Het aantal masterplaatsen is op basis van nieuw beleid teruggebracht. Hiermee wordt voor 2022 
rekening gehouden. 

Openingsdag Golfseizoen en Slotdag 
Besloten is om de start van het golfseizoen wat nadrukkelijker vorm te geven. De begrote kosten zien 
onder andere op extra activiteiten en op de ontvangst van leden (koffie en koek). 

Overige kosten 

Afdracht contributie NGF 
Deze kostenpost is in lijn met het verwachte ledenaantal. De NGF heeft contributie voor het jaar 
2022 niet verhoogd (€ 19 voor volwassenen en voor jeugdleden € 9). 

Golfer/Golfster van het jaar 2021 
Deze zijn inmiddels vastgesteld door het bestuur. Bekendmaking volgt tijdens de Openingsdag van 
het Golfseizoen. 

Kantoorkosten 
De kosten betreffen met name schoonmaak van de bestuurs- en commissiekamer en aanschaf en 
onderhoud van kantoorartikelen en Zoom-abonnement. Deze liggen ongeveer op hetzelfde niveau 
als in 2021. 

Hardware-, Software 
Deze kosten zien op de licenties voor EGolf4U (na aftrek van de bijdrage door de exploitant en de 
website. Later in het jaar of in 2023 volgt de overgang naar Nexxchange, de opvolger van EGolf4U. 
Het kostenniveau zou naar mededeling van EGolf4U ongewijzigd blijven. Wel is rekening gehouden 
met enige overgangskosten. De kosten van de CCV automaat worden verantwoord onder de 
Algemene Kosten.     

Kosten Ledenadministratie 
Betreft de tot nu gebruikelijke vergoeding aan de exploitant voor het bijhouden van de 
ledenadministratie. 

Bestuurskosten 
De kosten zien met name op de organisatiekosten (horeca uitgaven ten tijde van het reguliere en 
ingelaste bestuursvergaderingen, het overleg met de exploitant, het voorzittersoverleg, de 
voorbereiding van de ALV, het jaarlijkse uitje en de kosten van het afscheid van 1 bestuurslid. 

Algemene kosten 
De kosten omvatten onder meer de gebruikelijke kosten zoals verzekeringen en bankkosten, 
mogelijke vervanging van sleetse clubvlaggen, de kosten van het aanbrengen van logo's op 
clubkleding. Daarnaast worden ook bijvoorbeeld de kosten de CCV automaat, Google Workspace 
(nieuw) en de Vertrouwenscontactpersoon hieronder opgenomen.  

Voorziening lustrum 2024 
De geschatte extra kosten worden vanaf 2020 in 4 jaar gereserveerd. Zo ook in 2022. 

Extra uitgaven 
In verband met de Coronacrisis in 2020 en 2021 zijn veel plannen niet gerealiseerd. Om deze alsnog 
mogelijk te maken zal de hiervoor in 2020 al gevormde voorziening worden benut. 
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AED (reanimatie) - cursus  
Het bestuur vindt dit dermate van belang dat zij bereid is in de komende tijd 100% van de kosten van 
de betreffende beginners- en herhalingscursussen voor rekening van de club te laten komen. Er 
wordt door deze stimulering gerekend op een toename van het aantal deelnemers met 10 à 15. 

Project Informatieborden 
In 2021 is de eerste aanzet gegeven om in samenwerking met de exploitant de baan te voorzien van 
borden waarbij de golfers geattendeerd worden op een behoedzaam gebruik van de baan. In 2022 
zal dit leiden tot kosten waar de club aan bijdraagt. 

 


