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U heeft de cijfers over 2019 digitaal ontvangen.
We hebben in 2019 een aantal ‘Bijzondere sponsorbedragen’ ontvangen. Zo hebben we onder
andere een subsidie ontvangen voor het organiseren van een Veteranen Bowling Toernooi
(eerder genoemd in het Algemeen Jaaroverzicht). Ook is er sponsorgeld binnengekomen,
bestemd voor het G-bowlen. Voor deze twee doeleinden zijn dit jaar aparte reserves
opgesteld, zodat eenvoudig bijgehouden kan worden welke uitgaven er zijn gedaan en wat
het restant is van deze sponsorgelden (nog uit te geven).
Bij het opstellen van de begroting over 2019 zijn we uitgegaan van een positief saldo van €
144. We hebben dit jaar afgesloten met een positief saldo van € 113. Het resultaat zit dus
redelijk dicht bij de begroting. Ik bespreek de meest opvallende posten:
Aan de inkomstenkant is er aan contributie en banengeld minder binnengekomen dan de
begroting, vanwege een lager ledenaantal (88 ten opzichte van 93 in de begroting). In 2019
zijn er 10 G-bowlers lid geworden, waardoor het ledenaantal weer is opgelopen. Echter
komen er van deze groep geen inkomsten binnen, omdat hun kosten worden gefinancierd uit
sponsorgeld.
Aan Eigen Acties is er wel meer binnengekomen dan begroot (onder andere Sponsorkliks en
tanken bij Peut).
Aan de uitgavenkant zijn de prijzen, wedstrijden en administratiekosten lager dan begroot.
In de overige lasten zitten kosten voor een Vrijwilligersuitje. Hier was tevens een
sponsorbedrag voor ontvangen in 2019; deze is gebruikt is voor het organiseren van dit uitje.
Ook hebben we dit jaar weer een bedrag kunnen toevoegen aan de reserve voor ons volgend
jubileum, en staat er nu bijna € 4.000 beschikbaar voor het volgende feest.
Zoals andere jaren, staan er weer een aantal vooruit ontvangen bedragen op de balans. Dit
zijn het saldo van de jackpot en het banengeld wat al ontvangen is voor het jaar 2020. Ook
staat er onder andere nog een bedrag aan AAB als te betalen; die heeft betrekking op het
jaar 2019 en wordt daarom hier meegenomen.
Er staat ook een bedrag aan kortlopende vorderingen op de balans. Dit betreft een stukje
nog te betalen banengeld door leden.
Alles bij elkaar heeft dit gezorgd voor een stijging in het vermogen van ongeveer € 2.500.
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