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1. Toelichting financiële resultaten 2019 

  

• De inkomsten zijn in 2019 ten opzichte van 2018 behoorlijk gestegen, met name door het hoger 
dan verwachte toegenomen ledenaantal (64) en voor het eerst sinds een aantal jaren ook met 
sponsorinkomsten (afgerond Euro 3.000). Als gevolg van de zeer lage marktrente zijn er 
nauwelijks renteopbrengsten (afgerond Euro 0). 

• De kosten van alle commissies tezamen zijn ongeveer gelijk gebleven aan die over 2018. Door 
nieuw vormgegeven beleid zijn echter de kosten van de competitiecommissie toegenomen: er 
waren in 2019 maar liefst 17 competitieteams (was 12) en de club sponsort een deel van hun 
trainingsuren/lessen (Euro 4.375). De commissie is overigens wel binnen het voor 2019 
goedgekeurde budget gebleven.  

De uitgaven van de commissie Nieuw Leden zijn in 2019 afgenomen (2018: extra uitgaven voor 
jacks in verband met de herkenbaarheid). 

Dat geldt ook voor de communicatiecommissie.  In 2018 werd reeds het grootste deel van de 
kosten van de nieuwe website verantwoord. Het is in 2019 nog niet gelukt om goede software 
te vinden voor de geplande uitbreiding van de website met een zogenoemd 
ledenboardbulletin. Daarom bleven de uitgaven achter. 

De Wedstrijdcommissie gaf meer uit dan in 2018 in verband met de extra prijzen voor het 
jubileum. 

De Jeugdcommissie maakte een nieuwe start in 2019. De uitgaven bleven nog wat achter bij 
de aspiraties en het toegekende budget.  

De Flora en Fauna Commissie timmerde flink aan de weg en haar uitgaven namen ten opzichte 
van 2018 behoorlijk toe maar bleven binnen het budget.   

De uitgaven van de Welderns (Euro 296) daalden ten opzichte van 2018. Vermeld zij dat dit 
cijfer exclusief de (interne) bijdrage van de club is (Euro 310; 2018: Euro 316) en dat hun eigen 
middelen in het banksaldo van de club zijn begrepen (Euro 534; 2018: Euro 520).    

• De kosten van de evenementen zijn in 2019 behoorlijk toegenomen (afgerond Euro 11.000). 
Oorzaak zijn de extra uitgaven in verband met het 25-jarig jubileum van de club. Naast die 
wegens het toegenomen aantal deelnemers aan de diverse evenementen betreft het met 
namen de (extra) uitgaven voor de nieuwjaarsreceptie, de jubileumreceptie, bijdrage aan 
jubileumversiering, jubileumwijn, 3x livemuziek, lasershow, feesttent en jubileumboom 
(aangeboden aan exploitant). Doordat in voorgaande jaren een voorziening (Euro 4.000) werd 
gevormd voor de te verwachten extra kosten wordt per saldo het effect op het jaarresultaat 
hiermee gedrukt. Overigens was in het budget rekening gehouden met een nog ruimer bedrag 
aan extra uitgaven (afgerond Euro 18.000).  

• De overige kosten lopen in de pas met de uitgaven over 2018 zij het dat de afdracht aan NGF 
wegens het gestegen ledental pro rata is toegenomen (ca. Euro 2.000).  

• Per saldo is een resultaat behaald van Euro 314 negatief. Budgettair was Euro 15.250 negatief 
begroot, aanzienlijk meer dus.  
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2. Overzicht leden        

De bron van onderstaande overzicht is de ledenadministratie per 31 december 2019 respectievelijk 31 
december 2018 volgens E-Golf4U. 

 

  2019 2018 
Doordeweeks 254 267 
Jeugd 43 36 
Par3/4  126 94 
Business 101 97 
Opschortingslijst 42 39 
Overige  505 474 
Totaal 1.071 1.007 
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3. Jaarrekening 2019 
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling 

 

Materiele vaste activa                             
Materiele vaste activa worden niet op de balans opgenomen, maar direct ten laste van het resultaat 
gebracht.      

Vlottende activa           
De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig 
rekening houdend met mogelijke oninbaarheid. 

Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.     

Vlottende passiva          
Alle schulden en overlopende passiva wordt gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Voorzieningen           
Voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde          

Opbrengsten en kosten           
Opbrengsten worden verantwoord met betrekking tot het boekjaar ontvangen en te ontvangen 
bedragen. Kosten worden verantwoord met betrekking tot het boekjaar betaalde en te betalen 
bedragen. 

 

 

(De bankrekening van de Welderns commissie is in 2018 opgeheven en het saldo is overgeboekt op de 
Rabo betaalrekening. Dit is ook het geval met het kasgeld van deze commissie.) Op 31-12-2019 is Euro 
534 aan ingelegde middelen inbegrepen in de Rabo betaalrekening. 
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