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1. Toelichting financiële resultaten 2021 

  

• De inkomsten uit contributies zoals te ontvangen per de jaarlijkse peildatum zijn in 2021 ten 

opzichte van 2020 en ook ten opzichte van de begroting behoorlijk gestegen: €84.500 vs 

€80.375 respectievelijk €78.575. Deze inkomsten worden zoals gebruikelijk bepaald per 30 

september van het jaar.  Volgens die telling waren er 1.149 leden (2020: 1.083) contributie 

verschuldigd  waaronder 60 jeugdleden (2020: 56). Ultimo 2021 zijn er 1.176 leden (u 2020: 

1.111) waaronder 66 jeugdleden (u 2020: 56). Het ledenaantal en dus de inkomsten uit de 

contributie nemen gestaag toe. Vermoedelijk is de Coronacrisis nog steeds een belangrijke 

oorzaak. De directe sponsorinkomsten zijn echter praktisch geheel weggevallen. Wel zijn er 

indirecte sponsorinkomsten gelet op de verkregen inkoopkortingen bij GolfCompany op o.a. 

golfballen en cadeaubonnen/wedstrijdprijzen. Deze komen tot uitdrukking via lagere 

commissiekosten, van met name de Wedstrijdcommissie (op begrotingsbasis ca €3.000 per 

jaar). Dit jaar zijn er voor het eerst extra inkomsten (€2.000) op basis van een  nieuwe afspraak 

met de exploitant in het kader van de opvang en begeleiding van potentiële 

speelgerechtigden/nieuwe leden. Ook worden in de resultatenrekening voor het eerst de 

inkomsten uit examengelden apart opgevoerd (€800). In het verleden werden deze verrekend 

met de kosten van de Regel- en handicapcommissie. Tenslotte, als gevolg van de nog steeds 

zeer lage marktrente zijn er nauwelijks renteopbrengsten (€8). 

• De kosten van alle commissies tezamen zijn door de voortdurende Coronacrisis ook dit jaar 

weer achtergebleven bij de begroting (€12.384  t.o.v. € 22.003) en liggen ook onder het niveau 

van 2020 (€13.426). De relevante verschillen tussen begroting en realisatie zijn de volgende.  

- Doordat in 2021 de NGF competitie wederom is komen te vervallen heeft de 

Competitiecommissie bijna €7.000 minder uitgegeven dan de begrote €8.500. 

Trainingslessen werden nauwelijks afgenomen en de financiële ondersteuning van de 

jeugd kon daardoor ook dit jaar achterwege blijven.   

- De Jeugdcommissie gaf beduidend minder uit dan begroot (ca €2.000) met name  

vanwege het niet doorgaan van de competitie, overige wedstrijden en een aantal 

gezamenlijke activiteiten. 

- De kosten van de Flora- en fauna commissie waren ca €1.250 lager dan begroot. 

Oorzaak is het (nog) niet realiseren van een aantal projecten.  

- De kosten van de baancommissie beliepen ca €900 minder uit dan begroot. Daarin is 

overigens begrepen de vrijval van de voorziening voor kosten commissie uitje 2021. 

- De Communicatiecommissie heeft de in 2020 voorgenomen aanpassing van de 

website niet voortgezet maar in plaats daarvan heeft zij in 2021 op basis van een 

doordacht projectplan en met goedkeuring van het bestuur de website geheel 

vernieuwd. De aanzienlijke toename van de kosten ten opzichte van de begroting kan 

hierdoor geheel worden verklaard (ca 4.500).   

- De kosten van de Nieuwe ledencommissie bedroegen ca.€750 minder dan begroot. 

- De uitgaven van de Wedstrijdcommissie verdienen verdere toelichting. Bij een 

normaal jaar liggen de uitgaven tussen de €3.500 en €4000. Dit bedrag komt dan neer 

op ongeveer de kosten van de wedstrijden van de clubkampioenschappen (geen 

inschrijfgeld, wel kosten van prijzen, wedstrijdleiding en referees) plus de kosten van 

de commissie zelf (horeca tijdens vergaderingen en uitje). Bij de overige wedstrijden 

dekken de inschrijfgelden de kosten van de prijzen (cadeaubonnen en ballen) en 

wedstrijdleiding. De golfballen en de cadeaubonnen die als prijs worden gegeven, 
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worden gebruikelijk als kosten verantwoord in het jaar van aanschaf. Door corona 

echter zijn in 2020 en 2021 de aangeschafte bonnen en ballen niet volledig verbruikt. 

Daardoor gaat er een afwijkend beeld van de kosten van de commissie ontstaan. Om 

terug te kunnen keren naar het normale kostenbeeld worden met ingang van 2022 

deze kosten verantwoord in het jaar van verbruik. Dat betekent dat de nog aanwezige 

bonnen en ballen eind 2021 als vooruitbetaalde kosten worden geactiveerd op de 

balans. Dit leidt per saldo tot eenmalige baten van €425 (bonnen) en €3.400 (ballen). 

Die baten zijn verrekend met de kosten van de commissies. 

- De uitgaven van de seniorencommissie Welderns zijn aanzienlijk achtergebleven bij de 

geïncasseerde wedstrijdbijdragen (€2.000). Het positieve saldo (ca €450) komt ten 

goede aan de club. 

• De kosten van de evenementen (€22.475) zijn ook in 2021 achtergebleven bij de begroting. 

Ook hierbij speelt de Coronacrisis de hoofdrol. In de begroting was in de hoop op een einde 

van deze crisis nog gerekend met extra uitgaven voor extra evenementen maar de betreffende 

voorziening (€7.500) kon door de voortdurende coronabeperkingen niet worden 

aangesproken. Op de balans is deze voorziening gehandhaafd om aangesproken te worden in 

2022. De Ledenweek vond weliswaar doorgang maar met name de Ledendag kon slechts 

beperkt gevierd worden (€13.533). De Masters (€3.117) en de Vrijwilligersdag (€4.806) konden 

dit jaar wel doorgang vinden. De Nieuwjaarsreceptie vond geen doorgang. De Algemene 

Ledenvergadering werd voor het eerst digitaal gehouden en was daardoor duurder dan in 

voorgaande jaren (€1.019). 

• De overige kosten (€42.007) zijn hoger dan begroot (€39.470). Extra uitgaven in 2021 betreffen 
in hoofdzaak de gestegen afdracht aan NGF (plus ca.€1.000) wegens een hoger dan begroot 
ledental, de hoger dan begrote clubbijdrage aan de AED cursus (650) en de voorziene kosten 
van de vernieuwing van de schildborden en de startijdenenquête (€1.750). Tenslotte, de 
jaarlijks opbouw van 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 €10.848. Budgettair was €5.590 negatief 

begroot, dat is dus bijna €16.500 meer. Het eigen vermogen neemt met dit positieve resultaat 

toe van €105.337 eind 2020  toe tot €116.185 eind 2021. 

 

2. Overzicht leden 

De bron van onderstaande overzicht is de ledenadministratie per 31 december 2020 respectievelijk 31 

december 2021 volgens E-Golf4U. 

 

  2021 2020 

Doordeweeks Lid 249 245 

Jeugdlid 66 56 

Par3/4 lid 225 170 

Bedrijfslid 81 93 

Opschortingslijst 39 35 

Volledig lid 516 512 

Totaal 1176 1111 
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