
ALV 0709-2021 - Financiële samenvatting 2020 

 

Financieel jaar 2020 

1. Resultaat: Totaal € 8058,- winst tegen € 6014,- verlies vorig jaar 

Dit wordt verklaard door de subsidie die we hebben ontvangen op de LED verlichting. 

ipv 13000 is ons 10.037 toegekend. Tevens hebben we 1000,- subsidie ontvangen  

van de Rabobank en 4000,- van RVO.  

2. Het aantal leden is in 2020 weer iets afgenomen, waardoor er bijna 1700,- minder 

aan contributies geïnd is.  

3. Balans:  

Spaarrekening: In 2020 toename van spaargeld van ca. €14000,- door de ontvangen 

subsidies.  

4. Gas en licht: De kosten voor gas en licht vallen in 2020 lager uit dan in 2019.  Dit 

heeft te maken met het feit dat er weinig is getennist, en doordat we nu Led-

verlichting hebben.  

5. Post overige huisvestingskosten is schoonmaak kantine. Stond eerst bij Algemene 

kosten.  

6. Algemene kosten: ruim 1200,- hoger dan in 2019 doordat dit jaar o.a.alle coniferen 

weer gesnoeid zijn. Kosten 1308,-. 

Kosten KNLTB zijn wat hoger omdat we een boekhoudpakket hebben aangeschaft.  

7. Baancommissie: Minder kosten doordat vorig jaar de Ledverlichting hieronder viel. 

Wel dit jaar gravel vervangen. Kosten 1487,- 

8. Kantinecommissie: ruim 7000,- minder omzet dan in 2019 door Covid-19  

9. Wedstrijdcommissie: ruim 700,- minder omzet doordat er maar een halve competitie 

is gespeeld. 

10. Open Toernooi 300,- meer inschrijfgeld omdat we een tweewekelijks toernooi 

hadden.  

11. Sponsoren: ruim 1000,- minder opbrengst sponsoren. Contracten liepen af.  

12. Afkoop kantinediensten: t.o.v. 2019 hebben minder leden hun kantinedienst 

afgekocht wat resulteert in lagere opbrengsten. Ook mede door Covid-19. Minder 

bardiensten. Dus deel afkoopbedragen terugbetaald.   

13. Afschrijvingen: afschrijving activa  is hoger door de aanschaf van de ledverlichting 

vorig jaar. Bovendien hebben we wat kleinere bedragen die als activa waren 

opgenomen nu in 1x afgeschreven. En afschrijving ballen staan hier nu ook bij. Dus 

totaal afschrijvingen 3300 euro hoger. Volgend jaar wordt verwacht 2775,-.  

14. Diverse baten:  

er is een tasosubsidie aangevraagd van 1500,- voor het 4e kwartaal van 2020  

Begroting 2021: 

Er is een (taso)subsidie van het 4e kwartaal van 2020 toegezegd van 1500,- . 

Deze wordt in juli 2021 uitbetaald.  

 


