Toelichting ontvangsten en uitgaven 2021-2022 en begroting 2022-2023
In de werkelijk ontvangen contributie zit een bedrag van € 141,50 aan contributie uit het voorgaande
seizoen. Omdat niet werd verwacht dat dit binnen zou komen, was dit ook niet meegenomen in het
resultaat van het boekjaar 2020-2021.
De werkelijke zaalhuur is lager doordat in november/december 2021 5 avonden niet gespeeld is
vanwege de coronamaatregelen.
De zaalhuur is per 1 januari 2022 verhoogd van € 84,00 naar € 88,00, waarvan 4/5 deel wordt
toegerekend aan de senioren en 1/5 deel aan de jeugd.
De bondscontributie is verhoogd als gevolg van de Btw-heffing. Op jaarbasis moet per senior lid
€ 5,30 extra aan de KNSB worden afgedragen en per junior lid € 2,70. Dit is ingegaan per 1 januari
2022. Bedacht moet ook worden dat de NHSB in de eerste 2 kwartalen van het boekjaar (juli tot en
met december 2021) geen contributieafdracht heeft doorberekend. Sinds 1 januari 2022 betalen we
€ 1,75 per lid per kwartaal en € 1,00 per junior per kwartaal aan de NHSB.
Dit houdt dus in dat het totaalresultaat exclusief toernooien van € 182,55 positief is vertekend door
ten eerste het niet hoeven betalen van 5 avonden zaalhuur en het gedeeltelijk niet doorberekenen
van de contributie aan de NHSB. Zonder deze incidentele meevallers zou het totaal een tekort zijn
van € 395,95.
In de begroting zijn de kosten bondsteams fors lager en de opbrengst bondsteams nul, doordat De
Uil komend seizoen geen zaterdagmiddagteam op de been brengt. Dit betekent geen extra zaalhuur.
Aangezien de zaalhuur werd vergoed door Vereniging Het Volksgebouw, vindt deze vergoeding ook
niet plaats en is de opbrengst dus nul.
Voor de viering van het jubileum wordt € 2.500,00 in de begroting vrijgemaakt. De dekking vindt
plaats door de voorziening jubileum van € 600,00 volledig aan te spreken en € 1.900,00 uit het
kapitaal te halen.
De begroting is gebaseerd op een contributieverhoging van € 10,00 bij de senioren en € 5,00 bij de
jeugd. Desondanks is het begrotingstekort toch nog € 464,61. Het bestuur vindt echter de
voorgestelde verhoging al fors genoeg. Indien het tekort realiteit wordt, kan dit gedekt worden door
het kapitaal.

