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Toelichting op begroting 2023 
 
 
1 Algemeen 
Deze toelichting is een aanvulling op de cijfers zoals die in de powerpoint presentatie staat die ook 
gepubliceerd is op de website. 
 
Voor de begroting is uitgegaan van hetzelfde aantal leden in 2022. Voor de wedstrijdcommissies is uitgegaan 
van een normaal golfseizoen. 
2022 heeft een positief resultaat opgeleverd van € 490. Het resultaat is toegevoegd aan de algemene reserves. 
 
2 Begroting 
Baten 
De baten zijn ongeveer gelijk aan 2022. 
 
Lasten 
De lasten worden begroot op € 49.395 (realisatie 2022 € 44.919 versus begroting voor 2022 € 49.070). De 
belangrijkste posten zijn: 

• Automatisering/website: E-Golf4U heeft een nieuwe eigenaar.  In de loop van dit jaar (?) zal het 
programma onder de naam Nexxchange ingevoegd worden in een nieuwe versie. In de begroting zijn 
extra opleidingskosten begroot. 

• Kosten bestuur, representatie en vergaderkosten zijn begroot voor een normaal jaar.  
• Kosten commissies (is separaat tabel): 

o Algemeen betreft de jaarlijkse commissiedag. Begroot is een bijdrage van € 50 per 
commissielid  

o R&H betreft cursus kosten van de leden en de organisatie van regel- en handicap avonden 
o Activiteiten: 

§ Rydercup  € 1.500 
§ Bussen buitendag SECO en DACO € 1.500 
§ Extra bijdrage aan SECO en DACO voor wedstrijden elk € 500 
§ Openings- en sluitingswedstrijd WECO elk € 500 
§ Bijdrage aan huldiging competitie teams voor € 1.000 
§ Het Rijk van Margraten sponsort deze activiteiten met € 2.000. 

o Competitie: het bestuur stelt voor de teams van uniforme kleding (shirt) te voorzien, voor 
zover dat vorig jaar niet gebeurd is en de teams een bijdrage in lessen aan te bieden. De 
vereniging draagt €25 bij voor het shirt en €25 voor de lessen. 

o Voor het lustrum wordt € 2.500 gereserveerd. 
 

Resultaat 
Het bestuur begroot een tekort van € 3.770 
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