
Financieel verslag HBC Gymnastics seizoen 2020-2021 

 

Begroting en realisatie seizoen 2020-2021 

De begroting en de realisatie van het seizoen 2020 – 2021 van HBC Gymnastics is als volgt: 

 

Negatief resultaat van € 31 

Begroot was een positief resultaat van €0, de realisatie was € 31 negatief. De inkomsten komen ruim 

€ 10.000 hoger dan de raming, vooral door hoger dan begrote contributieinkomsten, sponsoring, 

Grote Clubactie en baten van Vrienden van HBC Gymnastics.  

Omdat de uitgaven ruim € 11.000 hoger waren dan geraamd, komt het resultaat uit rond de nul 

(break/even). De kosten zijn vooral hoger uitgevallen dan geraamd wat betreft sportleiding en KNGU. 

Daarentegen vielen de kosten voor zaalhuur lager uit dan geraamd, omdat een deel van de huur is 

kwijtgescholden doordat we de zaal niet konden gebruiken vanwege de Corona-crisis. De club weet 

zich dus tijdens de Corona-crisis goed staande te houden. Doordat veel lessen vol zaten zijn de 

contributieinkomsten gestegen en is HBC Gymnastics een club waar veel mensen bij willen horen! 

Vrienden van HBC Gymnastics 

Vanaf sportseizoen 2018 – 2019 is het initiatief genomen voor ‘Vrienden van HBC Gymnastics’.  Met 

de giften willen we leuke (extra) activiteiten voor de jeugd organiseren, maar in een corona-jaar zijn 

de mogelijkheden daarvoor helaas beperkt.  We hebben dit boekjaar € 2.100 ontvangen en er is € 

281 aan kosten gemaakt i.v.m. kerstcadeaus voor vrijwilligers. Eind van het boekjaar is nog een saldo 

beschikbaar van € 4.184. Hierbij hartelijk dank voor jullie bijdragen! 

  

UITGAVEN begroting realisatie INKOMSTEN begroting realisatie

sportleiding € 35.000 € 52.477 contributie € 72.000 € 76.939

hulp € 3.500 € 2.740 sponsoring € 1.000 € 2.925

sportmaterialen € 2.000 € 2.218 Grote Club Aktie € 3.000 € 5.214

zaalhuur € 18.500 € 11.289 Vrienden HBC baten € 0 € 2.100

Vrienden HBC lasten € 0 € 281 Overige inkomsten € 0 € 270

KNGU € 9.000 € 11.270
Administratie + overige kosten € 8.000 € 7.205

 € 76.000 € 87.479 € 76.000 € 87.448

Resultaat: € 0 -€ 31



Begin- en eindbalans  

Onderstaand is de begin- en eindbalans weergegeven. 

 

 

De banktegoeden zijn ongeveer € 4.000 lager dan een jaar geleden. Het eigen vermogen is ongeveer 

gelijk gebleven met bijna € 26.000. Daarmee is het eigen vermogen in principe op voldoende niveau 

om eventuele. tegenvallers in de exploitatie op te vangen. 

 

Samenvatting begroting en realisatie 

 

 

 

 

 

Activa 31-08-2020 31-08-2021 Passiva 31-08-2020 31-08-2021

liquide middelen € 29.452 € 25.722 eigen vermogen 25.754 25.722

debiteuren € 2.586 € 0 nog te betalen kosten 4.800 0

vooruitbetaalde bedragen € 0 € 0 vooruitontvangen bedragen 1.485 0

€ 32.038 € 25.722 32.039 25.722

NB: Saldo HBC vrienden van: 2.365,43€           4.184,00€                    

sportleiding 35.000€        sportleiding 52.477€            

hulp 3.500€          hulp 2.740€              

zaalhuur 18.500€        zaalhuur 11.289€            

KNGU 9.000€          KNGU 11.270€            

Algemeen 10.000€        Overig + adm. 9.704€              

76.000€               87.479€                      

contributie 72.000€        contributie 76.939€            

Grote clubactie en sponsoring 4.000€          Grote club/sponsoring 10.239€            

76.000€               Overige inkomsten 270€                 

87.448€                      

positief saldo -€                         negatief saldo -31€                           

Begroting 2020-2021 Realisatie 2020-2021


