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Toelichting op de cijfers 2022 
 
 
1 Algemeen 
Deze toelichting is een aanvulling op de cijfers zoals die in de powerpoint presentatie staan die ook 
gepubliceerd is op de website. 
 
Leden 
Het ledenaantal (exclusief Businessleden) op 1 januari 2023 is met 7 afgenomen t.o.v. 1 januari 2022. Er zijn 97 
nieuwe leden aangemeld en er zijn 104 leden vertrokken. Financieel rekenen we met het Rijk het ledenaantal 
af dat op 1 juli is bereikt. Op 1 juli hadden we 615 leden (2021 was dit 614). 
 
Op 1 februari was 63% van de leden 61 jaar en ouder. Een stabilisatie t.o.v. 2021 en 2022.  
 
2 Jaarrekening 
Baten 
De baten van 2022 zijn ongeveer gelijk (€ 45.409) aan 2021 (€ 46.090). Bijzondere baten zijn m.n. vrijval van 
reserveringen uit vorig jaar. 
 
Lasten 
De lasten waren begroot op € 49.070 (realisatie 2021 € 39.614) maar zijn uitgekomen op € 44.919. De 
belangrijkste verschillen zijn: 

• Kosten bestuur, representatie en vergaderkosten waren begroot voor een normaal jaar. Hoewel er 2 
ALV’s zijn gehouden zijn de kosten door de geringe deelname veel lager dan begroot. Een nieuwe 
leden bijeenkomst heeft niet plaats gevonden. 

• Kosten commissies (is separate tabel): 
o Algemeen betreft de jaarlijkse commissiedag. De opkomst was dit jaar erg hoog. 
o R&H heeft geen activiteiten (cursussen, R&H avonden etc.) georganiseerd. 
o Activiteiten betreft uitgaven voor: 

§ Huldiging competitie teams 
§ Bussen buitendag SECO en DACO € 1.336 
§ Bijdrage aan activiteiten van DACO, SECO en WECO 
§ Totaal € 4.319 tegen een begroting van € 5.500 

o Verder zijn de uitgaven van de commissies ongeveer conform de begroting.  
• Bijdrage activiteiten leden: Dit betreft de 50% bijdrage van de vereniging aan de € 20 opwaardering 

van de driving range ballen. Normaliter is een bedrag van € 2.500 (dus maar 250 leden maken gebruik 
van de faciliteit) voldoende. Als gevolg van de overgang van de sleutel naar de app hebben meer 
mensen een opwaardering ontvangen. Opmerkelijk blijft dat 40% van de leden er geen gebruik van 
heeft gemaakt. 

• Voor het lustrum in 2026 is gewoon € 2.500 gereserveerd.  
 

 
Resultaat 
Het bestuur had in de begroting een tekort voorzien van € 5.070. Uiteindelijk resteert er een klein positief 
resultaat van € 490. Het verschil is m.n. het gevolg van mindere uitgaven die hierboven verklaard zijn. 
In de jaarrekening is het resultaat toegevoegd aan de algemene reserves. 
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3 Balans per 31 december 2022 
Het eigen vermogen van de vereniging is € 36.830 na de toevoeging van de winst uit 2022 ( +/+ € 490). 
Hierop moet het saldo van de commissie rekeningen (€ 2.927) in mindering gebracht worden. Deze saldi komen 
tegoed aan de wedstrijddeelnemers die ze ook ingebracht hebben. 
 
De voorziening voor het lustrum 2021 (uitgevoerd in 2022) is na aftrek van de kosten € 8.900. 
Het saldo voor het lustrum in 2026  zal met de bijdragen van de komende jaren (elk jaar € 2.500) oplopen tot 
€ 18.900  
 
De voorziening greenfee leden betreft een voorziening uit 2020 toen een afspraak met het Rijk gemaakt is om 
elk lid een gratis greenfee ter beschikking te stellen. De vereniging zou € 15 bijdragen aan deze greenfee. De 
totale reservering bedroeg € 3.750. Ten gevolge van Corona is deze voorziening in 2020 niet gebruikt en 
doorgeschoven naar 2021. In 2021 is maar door 60 leden gebruik gemaakt van deze voorziening. De kosten 
hiervan (€ 750) zijn direct ten laste gebracht van de exploitatie van 2021.  Daardoor was de reservering nog 
beschikbaar voor 2022. Door 97 leden is van de faciliteit gebruik gemaakt. De kosten hiervan (€1.455) zijn van 
de reservering afgetrokken. 
 
De website van de vereniging behoeft aandacht. Vooruitlopend op een aanpassing wordt hiervoor geld 
gereserveerd. 
 
De schulden per balansdatum betreffen openstaande rekeningen van NGF en Het Rijk en nog te betalen kosten 
voor de lustrum boom. 
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