
Begroting 2022-2023      Bijlage 4-ALV 16-11-2022 
 

 

 
 

 

Algemene toelichting op de begroting 
 

De begroting volgt de systematiek van de afgelopen jaren met een aantal beperkte 

aanpassingen op basis van de ervaringen in het afgelopen jaar. De begroting sluit op een 

tekort van €500. 
 

Op 1 punt is de systematiek aangepast. Zowel voor de lustrum kosten als voor de opbrengsten 

natuurijs is het voorstel on te gaan werken met reserveringen. Op die manier wordt 

voorkomen dat er plotseling veel geld nodig is – of veel geld binnenkomt - waar eigenlijk niet 

mee gerekend is. Voor het lustrum is €500 aangehouden (€2500 in een lustrum jaar), voor 
natuurijs €800 (uitgaande van de laatste opbrengsten €8000, eens in de 10 jaar; tot nu toe 
was dit vaker). 
 

Puntsgewijze toelichting 
 

• L1 ongewijzigd; verwachting is op basis van het verleden dat de verhoging van km vergoeding 
naar 21 cent hier binnen past. 

• L2 conform verwachting. 

• L4 de lustrum reservering (zie algemeen) 

• L6 verhoogd op basis van de uitgaven in het afgelopen seizoen 

• L7 verhoogd op basis van de uitgaven in het afgelopen seizoen 

• L8 verhoogd op basis van de uitgaven in het afgelopen seizoen 

• L9 De KNSB heeft besloten de contributie te verhogen. Alle verenigingsleden zijn verplicht lid 
van de KNSB. 

• L10 overbodige post, valt onder overige. 

• L11 gehandhaafd op eerdere bedrag 

• L12 verhoogd op basis van de uitgaven in het afgelopen seizoen 

• L13 gehandhaafd op eerdere bedrag 

Begroting 2022-2023 Was Wordt Was Wordt
Uitgaven Inkomsten

L1 Kosten trainers € 9.000,00 9.000,00€                  B1 Contributie € 14.500,00 15.000,00€                

L2 Huur Skeelerbaan € 400,00 400,00€                       B2 Herfst en Kerstschaatsen € 2.000,00 2.000,00€                   

L3 B3 Wielertijdrit € 600,00 750,00€                        

L4 Lustrum 500,00€                       B4 Schaatsen Sportiom -€                                 

L5 B5 Schaatsen Eindhoven en Breda -€                                 

L6 Wedstrijden € 1.000,00 1.250,00€                  B6 Start to skate € 500,00 500,00€                        

L7 Huisvesting € 1.600,00 1.750,00€                  B7 Overig, oa grote club actie € 1.000,00 500,00€                        

L8 EHBO € 350,00 700,00€                       B8 Sponsorkliks € 100,00 50,00€                           

L9 Afdrachten € 1.400,00 2.500,00€                  B9 Natuurijs 0 800,00€                        

L10 Evenementen € 400,00 -€                                B10

L11 Jeugdactiviteiten € 1.000,00 1.000,00€                  B11

L12 Communicatiemiddelen € 500,00 750,00€                       B12

L13 Overige kosten € 750,00 750,00€                       B13

L14 Wielrennen € 1.400,00 1.000,00€                  B14

L15 Ledenwerving € 1.000,00 500,00€                       B15 ten laste van reserves € 3.350,00 500,00€                        

Totaal € 22.050,00 20.100,00€               € 22.050,00 20.100,00€                



• L14 op basis van de ervaringen met het eerste jaar lijkt dit voldoende (kosten dit seizoen 
waren lager) 

• L15 verlaagd, er zijn geen plannen voor dit jaar. Een aanmoedigingsbudget zou voldoende 
moeten zijn. 

• B1 conform verwachting. 

• B2 ongewijzigd, mogelijk levert het herfst schaatsen extra inkomsten op. 

• B3 verhoogd op basis van de inkomsten in het afgelopen seizoen 

• B4/B5 Voor het komende jaar is het tarief voor het Sportiom verhoogd is naar €4650 (was 
€3860); het aantal aanmelding in Mollie is op dit moment ca. 90. Daarmee is een klein tekort 
mogelijk maar een paar nieuwe leden is genoeg om dit te corrigeren. Eindhoven zou met de 
grote belangstelling en de lichte KNSB-tariefsverhoging voor de trainingen geen tekort 
mogen laten zien.  

• B6 ongewijzigd. 

• B7 op advies van de “actievoerders” verlaagd. We streven wel naar een hoger bedrag. 

• B8 op basis van de inkomsten in het afgelopen seizoen 

• B9 reservering natuurijs zie algemeen. 
 

 

Besluiten 
 

• De contributie voor het seizoen 2022-2023 blijft ongewijzigd. 

• De begroting voor het seizoen 2022-2023 wordt goedgekeurd. 


