Financieel
Hieronder staat een beknopte samenvatting van de financiële situatie van de vereniging
Resultaat 2018-2019
De jaarrekening laat in het seizoen 2018-2019 wederom een mooie groei zien. Een groei van het
aantal leden, een groei van de sponsorinkomsten en een groei van de inkomsten uit de kantine. Dit
laatste is gedeeltelijk toe te wijzen aan de prijsverhoging die we per 01-01-2019 hebben
doorgevoerd.
Doordat ook het aantal leden van onze Petanque groep is gestegen hebben we nieuwe banen
aangelegd. Daarnaast merken we dat het pand wat meer onderhoud nodig heeft. De overige stijging
van de kosten zijn het gevolg van de toename van het aantal leden. U kunt hierbij denken aan het
bedrag wat RKHBS betaalt aan de KNVB, de vrijwilligersvergoeding, het eigen verbruik en de aanschaf
van nieuw materieel.
Al met al heeft de vereniging weer een mooi seizoen achter de rug waarbij een mooi positief
resultaat is behaald.
Door de groei van de vereniging en het behaalde resultaat waren er genoeg gelden om de
verplichtingen richting schuldeisers te voldoen. We hebben ook nog genoeg geld achter de hand om
de geplande verbouwing aan de vloer van de douches te doen alsmede de de geplande investering in
LED verlichting binnen het gebouw.
Begroting 2019-2020
Door de groei van het aantal leden hebben we een hoger bedrag aan contributie-inkomsten begroot.
Het komende seizoen hebben we een kleine achteruitgang in de kantine inkomsten opgenomen
omdat we nu al weten dat een aantal evenementen die we jaarlijks faciliteren geen doorgang zullen
vinden.
We hebben de kosten op een realistische manier begroot door een stijging op te nemen bij de posten
waar we ze kunnen verwachten. Echter de verwachting is dat we nog steeds een positief resultaat
zullen behalen het komende seizoen.
Het resultaat zal echter niet voldoende zijn om de aflossingen van de leningen en de investering bij
de douches te voldoen waardoor we moeten interen op onze bankrekening. Ons saldo op de bank zal
einde seizoen nog steeds positief zijn verwachten wij.

