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Toelichting op de begroting 2021 
Opbrengsten 
De verwachting is dat het ledental gelijk blijft aan dat per 31 december 2020, dat wil zeggen ca. 1100 
leden waarvan ca. 55 jeugdleden. De clubcontributie wordt zoals vastgelegd in de ALV van 2019 ook 
voor 2021 niet verhoogd en blijft €75.  

Zolang de Coronacrisis voortduurt is er geen enkele zekerheid over de te verwachten directe 
sponsoropbrengsten.  

Aangezien geen rentestijging verwacht wordt, blijft de opbrengt van de spaarrekening gelijk aan die 
over 2020, dat wil zeggen praktisch nihil. 

Kosten commissies 
Competitiecommissie  
De NGF competitie 2021 is gepland met nagenoeg hetzelfde aantal teams als in 2020. Er spelen nu 19 
teams competitie, waaronder 1 jeugdteam. De club sponsort (een deel van) de trainingslessen en 
onder voorwaarden ook de kosten van de jeugdspelers in de prestatieve teams. Het budget is licht 
verhoogd gelet op het plan om de onderlinge band tussen captains en hun teams te versterken.  

Wedstrijdcommissie 
De verwachte bijdragen voor de diverse wedstrijden zijn dit jaar groter dan de kosten van de 
wedstrijdleiding en de prijzen/cadeaubonnen. Doordat er in 2020 nauwelijks prijzen zijn uitgereikt is 
er een groot overschot van de cadeaubonnen die in januari 2020 zijn aangeschaft. Die worden dus in 
2021 ingezet. In lijn met de vaste gedragslijn worden de uitgaven voor cadeaubonnen als kosten in 
het jaar van betaling verantwoord. Dat geeft in 2021 een sterke maar verklaarbare vermindering van 
de kosten.  

Nieuwe ledencommissie  
Het 'warm welkom' zal opnieuw vorm worden gegeven door groepsbijeenkomsten te organiseren. 
De begroting houdt daar rekening mee. 

Communicatiecommissie 
In 2021 zal onderzocht worden hoe de communicatie met leden verder te verbeteren is en hoe het 
beleid zal worden vormgegeven. Indien de uitkomsten van dit onderzoek daartoe aanleiding geven 
zal een investeringsbedrag aan het bestuur worden voorgelegd. Er is daarom daartoe nog geen 
bedrag in de begroting opgenomen. Wel is er een noodzakelijke update van de website-licentie 
voorzien. 

Flora- en faunacommissie 
In 2021 zal verder gewerkt worden aan de in 2020 niet of niet geheel gerealiseerde projecten. Tevens 
wordt een aantal nieuwe projecten gestart en zal clubkleding worden aangeschaft. Ook wordt onder 
leiding van de commissie verder gewerkt aan het plan om nieuwe informatieborden over de in de 
baan aanwezige flora en fauna te plaatsen. Mogelijk zullen sponsors een deel van de kosten voor hun 
rekening nemen.  In ieder geval wordt een groot deel van de kosten gedekt uit de voorziening die in 
2020 is getroffen ter dekking van extra uitgaven. Dit plan wordt voortaan separaat gepresenteerd in 
de resultatenrekening en de balans.  
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Regel- en handicapcommissie 
De invoering van het WHS zal extra uitgaven met zich meebrengen. Informatie over het WHS zal in de 
vorm van een vouwblad aan de leden ter hand worden gesteld. De betreffende kosten worden 
verantwoord onder Algemene Kosten. Tevens zal de commissie weer regelsessies inplannen. De 
clubreferees, regelcommissarissen en handicapmedewerksters gaan start-, opfris- en 
vervolgcursussen volgen.  

Jeugdcommissie 
De kostenstijging wordt veroorzaakt door het uitwerken van de nieuwe basis van het beleid dat in 
2019 werd opgezet maar in 2020 nog niet kon worden gerealiseerd: de geplande toename van 
lessen, deelname aan wedstrijden en deelname aan de jeugdcompetitie.  

Seniorencommissie “Welderns” 
Met de commissie zijn nieuwe afspraken gemaakt. Daarbij vergoedt de club de kosten van de 
commissie als zodanig (uitje en horeca tijdens vergaderingen). Als compensatie voor een bestaand 
overschot uit de aparte Weldernscontributie vergoedt de club een eenmalig bedrag. Vanaf 2021 zijn 
de kosten van de activiteiten van de Welderns op de commissiekosten na in principe voor rekening 
van alleen de deelnemers, zoals ook bij de overige clubwedstrijden. 

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

Kosten evenementen 
Nieuwjaarsreceptie 
In verband met de Corona crisis is geen bedrag op genomen nu dit evenement niet plaatsvindt. 

Algemene Ledenvergadering 
Het begrote bedrag ziet op de geschatte kosten die het bestuur zal maken in geval van een Digitale 
Vergadering.  

Ledenweek 
Als uitgangspunt wordt de begroting voor 2020 genomen. De commissie wil in eerste aanleg zoveel 
mogelijk aansluiten bij de succesformule van het ledenweekend in 2020. Een ledenavond is daarbij 
wel in de planning begrepen. Daarvoor is een bedrag gereserveerd. Tevens wordt geld ter 
beschikking gesteld voor extra activiteiten nu er in verband met de coronacrisis in 2020 weinig 
mogelijk was. 

Vrijwilligersdag  
Nu in 2020 deze dag node moest worden afgelast zijn in 2021 extra middelen beschikbaar om onze 
vrijwilligers te bedanken voor hun inzet.  

Masters 
Een beperking van de deelname wordt nog onderzocht. Voorshands wordt het budget op basis van 
de realisatie 2019 vastgesteld. 

Slotdag 
De begrote kosten zien op de ontvangst van de leden (koffie en koek) ter gelegenheid van de 
slotwedstrijd 
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Overige kosten 
Afdracht contributie NGF 
Deze kostenpost is in lijn met het verwachte ledenaantal. De NGF heeft contributie voor het jaar 
2021 verhoogd van € 18 naar € 19 voor alle leden behalve de jeugdleden. Die laatste blijft € 9 per lid. 

Golfer/Golfster van het jaar 2020 
Vanwege Corona heeft het bestuur besloten deze verkiezing niet te houden. 

Kantoorkosten 
De kosten betreffen met name schoonmaak van de bestuurskamer en aanschaf en onderhoud van 
kantoorartikelen. Deze liggen op hetzelfde niveau als in 2020 

Hardware-, Software 
Deze kosten zien op de licenties voor EGolf4U (na aftrek van de bijdrage door de exploitant), voor de 
website en de geïntroduceerde CCV betaalautomaat. Deze laatste is nieuw en vervangt in principe 
vanaf 2021 de betaling in contanten voor deelname aan de diverse clubwedstrijden. 

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 horeca uitgaven ten tijde van de reguliere en ingelaste 
bestuursoverleggen, het overleg met de exploitant, het voorzittersoverleg, het jaarlijkse uitje en de 
kosten van het afscheid van 2 bestuursleden. 

Algemene kosten 
De kosten omvatten naar verwachting onder meer de gebruikelijke kosten zoals verzekeringen en 
bankkosten. In 2021 worden ook kosten begroot in verband met o.a een vouwblad uit te geven in 
verband met de introductie van WHS en de kosten van het aanbrengen van logo's op clubkleding. 

Voorziening lustrum 2024 
De geschatte extra kosten worden vanaf 2020 in 4 jaar gereserveerd. Dus ook in 2021 . 

Extra uitgaven  
In verband met de Coronacrisis in 2020 zijn veel plannen niet of maar ten dele gerealiseerd. Om deze 
alsnog mogelijk te maken wordt een deel van het positieve resultaat 2020 bestemd om aangewend 
te worden in 2021.   

Cursus AED gebruik 
Het bestuur vindt dit dermate van belang dat zij voortaan bereid is 100% van alle kosten van de 
betreffende beginners- en herhalingscursussen voor haar rekening te nemen. Er wordt door deze 
stimulering gerekend op een toename van het aantal deelnemers met 10-15. 


