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Toelichting financiële resultaten 2020 
De inkomsten uit contributies zoals te ontvangen per de jaarlijkse peildatum van 1 oktober zijn in 
2020 ten opzichte van 2019 licht gestegen: ondanks (of wellicht vanwege het buitensport karakter 
dankzij) de coronacrisis is het ledenaantal  toegenomen van 1056 naar 1083 en de tendens is nog 
steeds stijgende. Ultimo 2020 zijn er 1111 leden waaronder 56 jeugdleden. De directe 
sponsorinkomsten zijn echter bijna geheel weggevallen. Wel zijn er indirecte sponsorinkomsten gelet 
op de verkregen inkoopkortingen bij GolfCompany. Tenslotte, als gevolg van de nog steeds zeer lage 
marktrente, zijn er nauwelijks renteopbrengsten. 

De kosten van alle commissies tezamen zijn met name door de coronacrisis praktisch gehalveerd ten 
opzichte van de begroting, die ten opzichte van de realisatie 2019 overigens behoorlijk was gestegen 
(ca € 13.000 vs. € 23.000 respectievelijk € 23.000 vs. € 16.000).  

• Doordat de NGF competitie is komen te vervallen heeft de Competitiecommissie bijna € 5.000 
minder uitgegeven dan de begrote € 7.800, met name omdat daardoor minder trainingslessen 
werden afgenomen en financiële ondersteuning van de jeugd achterwege bleef. Ook in 
vergelijking met 2019 liepen de kosten terug, met name door het niet opnemen van door de club 
gesponsorde lessen van de recreatieve teams.  

• Ook de Regel- en handicap commissie gaf veel minder uit: per saldo is ruim € 1.500 minder 
uitgegeven dan begroot vanwege gecancelde regelbijeenkomsten en opleiding van 
regelcommissarissen alsook het ontbreken van kosten van referees nu wedstrijden niet zijn 
doorgegaan. In vergelijking met 2019 werd eveneens minder gespendeerd aan door NGF 
gegeven cursussen.  

• De Flora- en faunacommissie gaf ca € 700 minder uit dan begroot nu een aantal voorgenomen 
kleinere projecten tot stilstand kwam. De uitgaven bleven ongeveer op het peil van 2019. 

• De Jeugdcommissie gaf beduidend minder uit dan begroot (€ 1.700) en ook wat minder dan in 
2019 met name vanwege het niet doorgaan van de competitie, overige wedstrijden en 
gezamenlijke activiteiten. 

• De Communicatiecommissie gaf € 1.400 minder uit dan begroot omdat een voorgenomen 
aanpassing van de website niet doorging. Tevens worden de licentiekosten van de website vanaf 
2020 onder de kosten van Hard-&Software verantwoord.    

• De Nieuwe ledencommissie gaf niet het hele budget uit aan horeca uitgaven. Deze bleven op het 
niveau van 2019. 

• Het resultaat van de Wedstrijdcommissie (ruim € 4.600 negatief) is slechter dan begroot. Dit 
beeld wordt echter vertekend door de impact van corona. Aan inkomsten respectievelijk 
uitgaven werden begroot ca € 8.300 (inschrijfgelden) respectievelijk ca € 11.500 
(wedstrijdleiding, cadeaubonnen/prijzen en commissiekosten). De inkomsten uit inschrijfgelden 
bedroegen slechts ca € 900 terwijl een deel van de kosten (in totaal ca € 5.500) wel bleven 
doorlopen. Daarbij zij aangetekend dat de in januari aangeschafte cadeaubonnen conform vaste 
gedragslijn als kosten van het lopende jaar worden geboekt ook als zij niet worden uitgegeven. 
Deze worden dus niet op de balans geactiveerd. Deze bonnen zullen in 2021 worden gebruikt en 
de kosten van de Wedstrijdcommissie zullen in dat jaar daarmee ca € 3.300 lager uitvallen.  

• De uitgaven van de Evenementencommissie en de Baancommissie bleven onder dan wel op het 
niveau van de begroting en wijken niet noemenswaard af van 2019. Dat geldt ook voor de 
uitgaven van de Seniorencommissie “Welderns”, zij het dat het beeld wat vertekend wordt door 
een overlopende post  in 2019. 
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De kosten van de evenementen zijn in 2020 drastisch afgenomen (kosten ca € 8.000 in plaats van de 
begrote € 26.000). Hierbij speelt de coronacrisis de hoofdrol. Ook ten opzichte van het jubileumjaar 
2019 was de begroting 2020 al naar beneden bijgesteld. In plaats van de gebruikelijke Ledenweek 
begin juni werd in september door de Evenementencommissie als alternatief een Ledenweekend 
bedacht. Dat viel heel erg in smaak viel en kwam kostentechnisch voordelig uit (€ 7.200 in plaats van 
de begrote € 16.000). Ook de Masters (€ 2.800) en de Vrijwilligersdag (€ 4.800) konden niet 
doorgaan. Voor de Nieuwjaarsreceptie werd eenmalig een afspraak met de exploitant gemaakt (€ 
1.500 minder kosten). In vergelijking met het jubileumjaar 2019 was de begroting reeds bijgesteld. 
De overige kosten wijken niet noemenswaard af van de begroting of van 2019.   

Tenslotte, op initiatief van het bestuur is besloten om alle leden vanwege de corona crisis een hart 
onder de riem te steken door ze een pitchvork cadeau te doen (kosten ca € 10.000). Ook wordt het 
resultaat van 2020 belast met een voorziening wegens het besluit van het bestuur om extra uitgaven 
te doen in 2021 nu door corona tal van activiteiten niet of slechts ten dele doorgang konden vinden 
in 2020 (€ 7.500). De toevoeging aan de voorziening voor de extra uitgaven in verband met het 
lustrum van de club in 2024 blijft zoals begroot (€ 2.500).  

Per saldo is een positief resultaat behaald van € 5.452. Budgettair was € 2.315 negatief begroot, dat 
is dus ruim € 7.800 meer. Het eigenvermogen neemt van € 99.885 eind 2019 toe tot €105.337 eind 
2020. 

Overzicht leden  
De bron van onderstaande overzicht is de ledenadministratie per 31 december 2019 respectievelijk 
31 december 2020 volgens E-Golf4U. 
 

  2019 2020 

Jeugdlid 49 56 

Bedrijfslid 101 93 

Doordeweeks Lid 253 245 

Volledig lid 497 512 

Par3/4 lid 125 170 

Opschortingslijst 45 35 

Totaal 1.070 1.111 
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Jaarrekening 2020 
Balans per 31 december 2020 

 

Resultatenrekening 2020 
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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. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2020 
 

 

 

31-12-2020 31-12-2019
€ €

*1) Vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde verzekeringspremie en (schoonmaakkosten (2019)) 278 511
Vooruitbetaalde trainingslessen - 2.160

278 2.671

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Liquide middelen
*2) Banksaldi

Rabobank betaalrekening 42.394 13.884
Rabobank spaarrekening 80.008 85.000
(2020: inclusief afrondingsverschil van -1) 122.401 98.884

31-12-2020 31-12-2019
€ €

*3) Algemene reserve
Algemene Reserve vorig jaar         99.885 100.199
Resultaat lopend boekjaar 5.452 -314

105.337 99.885

Toelichting op de balans per 31 december 2020  (2019)
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Toelichting op resultatenrekening 2020 
 

 

2020 2019
 €  € 

 *6) Commissies:
Baancommissie 317 509
Competitiecommissie 2.822 5.774
Commissie nieuwe leden 1.414 1.112
Communicatiecommissie 294 696
Flora- & Faunacommissie 1.242 1.126
Regel- & Handicapcommissie 177 1.214
Jeugdcommissie 1.312 1.752
Evenementen commissie 370 580
Wedstrijdcommissie 4.631 2.852
Sponsorcommissie (2019:in sponsoropbrengsten begrepen) 175 -
Welderns commissie 671 296

13.426 15.911

2020 2019
 €  € 

 *7) Evenementen:
Ledenweek 7.208 18.107
Vrijwilligers dag - 4.427
Nieuwjaarsreceptie 41 2.694
Masters - 2.873
Algemene Ledenvergadering 600 558
Jubileumreceptie - 1.614
Overige jubileumkosten - 5.124
(2020: inclusief afrondingsverschil van +1) 7.850 35.397

Toelichting op resultatenrekening 2020 (2019)


