
 

 

Financieel verslag 2019, 2020 tot 1 november en begroting 2021  

Resultaat 2019 

In maart heeft Claudia van den Bosch te kennen gegeven te stoppen met haar lidmaatschap aan het 

bestuur, waardoor de taak van penningmeester is ondergebracht bij de voorzitter. 

Het jaar 2019 laat een positief resultaat zien van € 2778,80, dit bedrag komt voort uit: 

* Een deel van de bijdrage aan district kampioenschappen 2019 is betaald aan de verenigingen in    

2020 en zal dus deels op de balans van 2020 staan. 

* Er is ongeveer € 500,00 minder uitgegeven aan reiskosten ten opzichte van de begroting. 

* Opleiding, hier is ook ongeveer € 500,00 minder uitgegeven dan begroot. 

* Tevens zijn er nog een aantal andere posten waarbij er minder kosten zijn uitgegeven dan begroot. 

* Jeugd; aan de jeugd is iets meer besteed dan begroot.   

De kascommissie heeft op 28-10-2020 de jaarrekening en balans gecontroleerd, het advies van de 

kascommissie is als apart document toegevoegd. 

 

Resultaat 2020 tot 1-november 2020 

Onofficieel is in januari 2020 José Kuppens gestart als penningmeester, we hopen dat de vergadering 

op 16 november dit officieel zal maken. 

Doordat er een aantal uitgaven van 2019 uiteindelijk betaald zijn in 2020 en we in 2020 met de 

corona crisis te maken kregen, waardoor de het jaar volledig anders verliep dan verwacht, zal ook 

financieel 2020 een wat afwijkend beeld laten zien. 

Om de boekhouding van het district eenvoudig te houden kiezen we er voor de ontvangsten en 

uitgaven te plaatsen in het boekjaar waarin de bedragen werkelijk zijn ontvangen en/of uitgegeven. 

 

Begroting 2021 

Het ingezette beleid voor de jeugd willen we graag voortzetten, de daarbij behorende begroting is 

daarom verhoogd.  We zullen hierin zoeken naar een goede balans tussen de eigen bijdrage van de 

deelnemers en de bijdrage van het district 



 

Inmiddels er voor de website gekozen voor een andere provider, waardoor de kosten met bijna          

€ 200,00 zijn verminderd. 

De bestuurs- en reiskosten zijn nog gelijk begroot als voorgaande jaren, maar door het vergaderen 

via teams is de verwachting dat dit bedrag uiteindelijk lager zal zijn. 

Uiteraard hopen we van harte dat 2021 weer een “normaal”  wedstrijdjaar zal worden, maar dat hier 

veel onzekerheid in zit mag duidelijk zijn.  De begroting hebben we toch doorgetrokken op basis van 

de voorgaande jaren. Als extra post hebben we wel toegevoegd de post “onvoorziene kosten”, 

mochten de mogelijkheden er zijn dan hopen we dit bedrag te gebruiken voor een leuke activiteit 

waar alle leden van het district aan zouden kunnen deelnemen. 

 

 

 

 

 

 

 


