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Begroting 2018 Begroting 2017

Inkomsten
Contributie 8.125,00€                7.500,00€                

Overig (rente) 25,00€                    40,00€                    

Bocuse diner -€                        1.200,00€                

Lustrum 9.000,00€                

BBT 200,00€                   300,00€                   

In de HUT / K.L.O.T.E. 200,00€                   300,00€                   

Powerleague tournooi 200,00€                   300,00€                   

ONEC 250,00€                   300,00€                   

Chaos 2.500,00€                2.100,00€                

Chaos nr 100 -€                        1.000,00€                

Donaties/giften 3,00€                      -€                        

F.I.P. Open Golf (sponsoring) -€                        -€                        

Totaal Inkomsten 20.503,00€              13.040,00€              

Uitgaven
BBT 900,00€                   500,00€                   

K.L.O.T.E. toernooi 650,00€                   500,00€                   

Bocuse diner -€                        1.300,00€                

Lustrum toegang reunisten 9.000,00€                

Kwartaalborrels 500,00€                   1.000,00€                

Powerleague toernooi 350,00€                   500,00€                   

Nieuwjaarsborrel 500,00€                   300,00€                   

Administratie 250,00€                   250,00€                   

Chaos 3.500,00€                1.700,00€                

Chaos nr 100 -€                        2.500,00€                

Projectsubsidie Forward 500,00€                   500,00€                   

Dies/lustrum 1.503,00€                300,00€                   

Presenties/Representatie 250,00€                   250,00€                   

F.I.P Open Golf 500,00€                   500,00€                   

verzekering 250,00€                   250,00€                   

Bankkosten 175,00€                   150,00€                   

ONEC 500,00€                   500,00€                   

Onvoorzien 500,00€                   750,00€                   

Afschrijvingen debiteuren 675,00€                   3.000,00€                

Totaal Uitgaven 20.503,00€              14.750,00€              

Saldo -€                        -1.710,00€               



 

 

Toelichting begroting 2018 
 

Begroting inkomsten 2018: 
Doordat het een lustrum jaar is hebben we een ruim hogere begroting dan andere jaren (zie ook ter 

vergelijking 2017 er naast). Dit komt doordat we de kaartverkoop via het genootschap laten lopen, 

deze inkomsten worden volledig doorgezet naar Forward (21e lustrum begroting). Onderstaand 

lichten we een aantal inkomstenposten nader toe. 

Bijdrage reünisten: dit bedrag is gebaseerd op 325 betalende reünisten. In 2017 hebben (ten tijde 

van opstellen van de begroting) 280 betaald, met de verdere opschoning en verbetering van het 

ledenbestand en dat iedereen gewoon netjes betaald verwachten we dit aantal in 2018 te halen. 

21e lustrum: we verwachten 69 solonisten en 25 reünisten die hun duif op een mooie avond 

trakteren of er met de maîtresse vandoor zijn. In totaal moeten er dus zeker meer dan 100 reünisten 

aanwezig zijn. 

Evenementen: bij de evenementen verwachten we steeds 8 teams, waar een eigen bijdrage van € 

25 per team wordt gevraagd. 

ONEC: bij het ONEC toernooi, dit jaar zijn we te gast bij Sparta, verwachten we 25 reünisten en 

vragen we bijdrage van € 10 p.p.. 

Chaos: met deze begroting zou de Chaos ruim 1 editie zelf financieren. 

 

Begroting uitgaven 2018: 
Zoals gezegd is door het lustrumjaar de begroting ruim hoger, onderstaand lichten we een aantal 

kostenposten nader toe. 

Evenementen: de begroting van de evenementen is t.o.v. 2017 in veel gevallen iets omhoog 

bijgesteld. Met meer ervaring op nieuwe evenementen verwachten we dat dit een betere 

inschatting van de kosten zal zijn. 

21e lustrum: zoals aangegeven zullen de inkomsten door kaartverkoop een-op-een worden 

doorgezet naar Forward. Naast de kaartverkoop is er door het Genootschap € 1.503 bijgedragen aan 

sponsoring van het lustrum. 

Chaos: de laatste edities kosten ongeveer € 1.700, voor 2018 zijn er twee begroot. 

FIP open: de bijdrage vanuit het Genootschap blijft gehandhaafd op € 500. 

ONEC: de jaarlijkse bijdrage is € 150, daarnaast wordt de toernooibijdrage (€100) van één Forward 

team betaald en wat versnaperingen aangeboden aan de aanwezigen. 

 


