
 
 

 

  

Aan : Leden 

Van : bestuur 

DD. : 14 maart 2020 

Betreft : overzicht van inkomsten en uitgaven 2019, toelichting 

 

Algemeen 

Hieronder treft u een toelichting aan op het overzicht van uitgaven en 

inkomsten 2019 van onze vereniging. De verantwoording bestaat uit het 

overzicht van uitgaven en inkomsten, afgezet tegen de door de ALV op 6 

april 2019 vastgestelde begroting, en de balans. Deze laatste wordt op de 

Algemene Leden Vergadering verstrekt. 

Huisvesting 

Begroot waren uitgaven voor in totaal € 8.250. De realisatie kwam uit op 

€ 7.904. Een klein verschil van € 346. Ook de begroting en realisatie van de 

verschillende posten die onder Huisvesting vallen verschillen weinig. Dit lijkt 

dus geen nadere toelichting te behoeven. 

Box 

Er waren uitgaven begroot van in totaal € 2.600 en inkomsten uit 

boxverhuur, lastikken en verhuur van de ambulance van € 600. 

De werkelijke uitgaven komen vrijwel overeen met wat was begroot, zij het 

dat ipv lagergereedschap andere noodzakelijke gereedschappen zijn 

ingekocht. 

De inkomsten overstegen ver de verwachtingen en kwamen uit op € 3.420. 

De huurinkomsten van de autoambulance, € 500, zijn wat geflatteerd. 

Hierin is een bedrag van € 200 borg begrepen die in januari is terugbetaald. 

Het gebruik van de box is ten opzichte van eerdere jaren fiks gestegen, wat 

aan huur ca. € 2.200 opleverde. Met de betere benutting van de box stegen 

ook de inkomsten uit lastikken. 

Bar 

De uitgaven voor de bar bestonden geheel uit inkoopkosten. Er was € 500 

begroot voor de opleiding van een tweede leidinggevende. Maar deze post 

is niet benut. 

Magazijn 

Het sterk gestegen gebruik van de box had mede zijn weerslag op de 



 
 

 

verkopen (en daarmee de inkopen) van het magazijn. Het positieve 

resultaat van het magazijn kwam daardoor € 4.573 hoger uit dan was 

verwacht. 

Stalling 

De binnenstalling werd volledig benut en er is sprake van een wachtlijst. 

Voor de buitenstalling was in 2019 daarentegen minder belangstelling. 

Cursussen 

De cursussen van de Ei-academie waren in 2019 weer zeer in trek. De 

vraag naar de cursus Eendologie is tamelijk onvoorspelbaar, maar in 2019 

bleken er weer meer dan genoeg deelnemers.  

De interesse in motor- en versnellingsbakrevisie was ook in 2019 groter dan 

er plaatsen waren. Ook de nieuwe cursus Rollend gedeelte mocht zich 

verheugen in een ruime belangstelling. 

Dit resulteerde in een ruim € 700 hogere opbrengst dan was begroot. 

Contributies 

De aanwas van het aantal nieuwe leden (38 tegen 13 opzeggingen) en 

donateurs (4 tegen 2 opzeggingen) leverde meer inkomsten op dan was 

voorzien. 

Publiciteit 

De uitgaven voor Publiciteit bleven iets achter op de begroting, vooral 

omdat de post gadgets maar voor de helft werd benut. 

Evenementen 

De inkomsten en uitgaven voor de begrotingspost Evenementen hielden 

elkaar goed in evenwicht. 

De zomertoer was niet begroot, maar de inkomsten daarvan overstegen de 

uitgaven. 

Bestuur 

De algemene uitgaven van het bestuur bleven achter bij de begroting. Dit 

komt doordat er minder reiskosten werden gedeclareerd dan was verwacht. 

Er kan in 2020 nog een beroep worden gedaan op deze post wegens 

reiskosten in 2019. 

Er werd niets uitgegeven aan onderhoud voor de AED, omdat van de vorig 

jaar gratis verkregen AED de houdbaarheidstermijn voorbij was en 

onderhoud daarom achterwege is gebleven. Wat niet betekent dat de AED 

zijn werk niet zou doen. 



 
 

 

Samenvatting 

Er was op 6 april 2019 door de Algemene Ledenvergadering een begroting 

goedgekeurd waarin een overschot werd verwacht van € 5.843. Het 

boekjaar is afgesloten met een positief saldo van € 18.392, dus € 12.549 

meer dan was geprognotiseerd. 

 

De belangrijkste “meevallers” waren (bedragen vanaf € 250 en afgerond): 

 Box 

Huur, lastikken, verhuur autoambulance 3.000 

 Bar 

Opleiding leidinggevende 500 

 Magazijn 

Resultaat inkopen en verkopen 4.600 

 Stalling 

Binnen- en buitenplekken 500 

 Cursussen 

Cursus Eendologie 500 

 Contributies 

Opbrengst contributies en donaties 900 

 Publiciteit 

Gadgets 500 

 Bestuur 

Algemene kosten (reiskosten) 500 

 

 


