TOELICHTING FINANCIEEL OVERZICHT SCHAAKCLUB DE UIL 2017/2018 EN BEGROTING 2018/2019

1. De voorziening materiaalvervanging is afgenomen door de aanschaf van digitale klokken plus
bijbehorende koffer.
2. De voorziening jubileum is door de viering van ons jubileum afgenomen naar nul. Bij de
algemene lasten is een bedrag van € 579,97 geboekt als meerkosten jubileum. Dit komt
bovenop het beginsaldo van de voorziening jubileum. De totale kosten van het jubileum
bedroegen dus € 2.248,25.
3. Nog te ontvangen bedragen is de kostenafrekening van C. Ippel inzake toernooien e.d. Dit
bedrag is in juli 2018 ontvangen. De vooruitbetaalde bedragen zijn de kosten voor de
webhosting van onze website. De nog te betalen bedragen zijn de bankkosten van juni 2018
en de zaalhuur voor het vierkamptoernooi van 8 en 9 juni 2018.
4. De kosten en opbrengst bondsteams zijn € 400,00 hoger begroot dan het resultaat van het
afgelopen boekjaar. Dit wordt veroorzaakt door de deelname van een team aan de
zaterdagcompetitie van de KNSB. Er wordt uitgegaan van maximaal 5 thuiswedstrijden en dit
kost aan zaalhuur € 400,00. Dit bedrag wordt vergoed door de Vereniging Het Volksgebouw,
omdat deze onder meer als doelstelling heeft het bijdragen in de zaalhuur van vroegere
gebruikers van gebouw ‘De Lantaarn’.
5. Er is financiële ruimte voor het aanbieden van een consumptie aan de leden tijdens de
Algemene Ledenvergadering. Voor de rest van het seizoen is die ruimte er niet, daarom is
het bedrag lager begroot dan het vorig boekjaar.
6. Het bedrag aan materiaalkosten is hoger dan begroot door de aanschaf van een wagentje
voor het opruimen van de tafels. De andere grote component in deze kosten is de
verzekeringspremie.
7. De post ‘representatiekosten’ is lager begroot dan het resultaat van het boekjaar 2017/2018.
Dit is gebaseerd op de werkelijke kosten van de afgelopen boekjaren. De trend hierin is dat
deze werkelijke kosten overeenkomen met het begrote bedrag. De werkelijke kosten zijn nu
hoger door meer jubilarissen/afscheidnemers, een huwelijk en een bezoek van St. Alban’s
aan De Uil.
8. De overige jeugdkosten zijn hoger dan begroot door de aanschaf van veel lesmateriaal, wat
overigens ook voor de komende jaren ten goede komt. Verder is er aan het eind van het
seizoen een leesboek aan elk jeugdlid cadeau gegeven. Het begrote bedrag van € 300,00
komt overeen met het beeld van de afgelopen jaren.
9. De Uil stopt met de Grote Clubaktie, omdat de prijzen die gewonnen worden, onder de maat
zijn. In plaats daarvan willen wij een eigen loterij organiseren. Omdat het succes hiervan niet
duidelijk is, is in de begroting gekozen voor een halvering van de opbrengst van de Clubaktie.
10. Bij de jeugdafdeling is er een tekort van € 449,93 en een begroot tekort van € 492,00.
Bedacht moet worden dat in dit tekort een zaalhuur van € 592,00 zit. Als de jeugdafdeling
niet meer zou bestaan, wordt deze zaalhuur toegerekend aan de senioren. De zaalhuur is
namelijk € 80,00 per dagdeel, waarvan € 64,00 wordt toegerekend aan de senioren en €
16,00 aan de jeugd.
11. Alhoewel er een begroot tekort is van € 426,59, ziet het bestuur af van contributieverhoging.
Het kan zijn dat de opbrengst van de eigen loterij net zo groot wordt als de normale

opbrengst bij de Grote Clubactie. Daardoor zou het begrote tekort flink dalen. Wij willen
daarom dit een jaar afwachten. Het kapitaal is robuust genoeg om dit tekort op te vangen.
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