Agendapunt 8a: behorend bij de ALV BVN 2020
Begroting Bowlingverening Noordwijkerhout 2020
We gaan nu over tot het vaststellen van de begroting 2020.
Zoals besproken tijdens de vorige ALV, krijgen we vanuit de NBF een
contributieverhoging doorgevoerd. Dit gaat om, voor het tweede seizoen op rij, € 5 per
persoon.
Bovenstaande betekent voor de BVN dat de contributiebedragen van afgelopen seizoen
worden verhoogd met €5. In onze begroting is daarom gerekend met de nieuwe tarieven
voor zowel de contributie-inkomsten als de afdracht aan de NBF.
Omgerekend per speelavond betekent deze verhoging voor de leden het komende
seizoen € 0,20 per speelweek.
Dan kijken we even naar het banengeld. Na goed overleg met het bowlinghuis, blijft de
baanhuur het komende seizoen gelijk, en kunnen we ook het banengeld voor de leden
gelijk laten.
Helaas weten we al dat er een aantal teams hebben opgezegd en niet meer mee zullen
spelen in het nieuwe seizoen. Daarom is in de begroting gerekend met 1x6, 1x7 en 1x8
teams voor de start van het nieuwe seizoen in september.
We hopen (als de Corona-maatregelen dit toelaten) in 2020 een Veteranentoernooi te
mogen organiseren. De begrote kosten daarvan zijn € 1.230. In de reserve voor dit
toernooi zit ruim € 900. Voor het verschil tussen deze twee bedragen, willen we nog op
zoek gaan naar overige sponsors.
Tevens begroten wij € 600 te gaan uitgeven aan het G-Bowlen (eea uiteraard afhankelijk
van de geldende Corona-maatregelen). Dit kan uit de reserve worden betaald, die we
hebben opgebouwd uit sponsorgeld.
Er is in de begroting voor dit jaar niets opgenomen voor ledenwerving. We hebben
namelijk nog een reserve voor ledenwerving, hier willen we dit jaar een aantal acties
voor gaan doen en dit bedrag kan dan uit de reserve worden gehaald.
Als het resultaat het toelaat zouden we graag € 1.000 reserveren voor een
jubileumfeest.

De tarieven komen dan op het volgende neer:
Banengeld per persoon
Lidmaatschap
Jeugd
18 -21 jaar

€ 268
Sportpas
€ 35,00
€ 55,00

22 - 64 jaar
65+

€ 60,00
€ 55,00

dubbelleden
inschrijven nieuwe leden

€ 35,00
€ 10,00

Op basis van bovengenoemde cijfers verwachten we het jaar te kunnen afsluiten met
een positief saldo van € 182,40.
Ik wil graag los van deze cijfers nog even melden dat wij de mogelijkheid bieden aan
leden om het banengeld gespreid te betalen. Als leden hier gebruik van willen maken,
graag contact opnemen met één van de bestuursleden, dan wordt dit verder geregeld.
29 april 2020, Susan den Elzen, penningmeester

