
 

 

Toelichting op de Resultatenrekening 2018 

 

Uitgaven 

ICT 

Er zijn kosten gemaakt voor het programma Egolf4U, in de begroting van 2017 

was hiervoor al € 3.500.00 gereserveerd. Echter nu pas is het programma 

gerealiseerd en zijn er bedragen uitgegeven. 

Wedstrijdcommissie 

Een jaarlijkse bijdrage van ieder € 500,00 voor seniorenochtend en dames- en 

herenmiddag en het afschaffen van de € 4,00 per deelnemer per wedstrijd 

zorgen voor een structurele verhoging van de uitgaven van de 

wedstrijdcommissie.  

Competitie teams 

Er zijn nu 8 teams en we hebben het verzoek om een hogere toelage 

gehonoreerd.   

 

 

Resultaat 2018 

Voor het eerst in lange tijd, rode cijfers onderaan de resultatenrekening. 

Maar dat is helemaal geen probleem want we mochten dit jaar het geld 

uitgeven dat we voor 2 prachtige projecten hadden gereserveerd. 

De nieuwe website en het programma E-golf4U zijn in de lucht en 

afgerekend. 



De wedstrijdcommissie zag de uitgaven stijgen en de inkomsten dalen. 

De commissies van de  Seniorenochtend en de Dames- en Herenmiddag 

ontvangen elk, ieder € 500,00 jaarlijks van de club en de inkomsten van de 

clubwedstrijden, iedere wedstrijd € 4,00 per persoon, zijn afgeschaft.  

De competitie trekt steeds meer enthousiaste deelnemers aan. Besloten is om 

hier wat meer geld voor vrij te maken. Dit geld wordt uitgegeven aan 

trainingen. 

Aan de kant van de inkomsten valt het op dat er in 2018 aanzienlijk minder 

Hcp registraties hebben plaatsgevonden. Ook het aantal examens nam af. 

Begroting 2020 

Ook de begroting voor 2020 laat een negatief getal zien. Maar met een 

banksaldo op 31-12-2018 van € 56.942,00 is dat geen enkel probleem. Het is 

zelfs wel wenselijk dat dit bedrag weer een beetje naar beneden bijgesteld 

wordt. 

Er is € 5000,00 gereserveerd voor inlooplessen, bestemd voor alle leden van 

onze club. Hopelijk wordt het een succes.  

Conclusie, we kunnen nog steeds spreken van een financieel gezonde club. 

Namens het bestuur, 

Martin Siebbeles 

Penningmeester 

 


