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Opbrengsten

• Het budget van Clinics wordt conservatief geschat op € 1.200,-.

• Het resultaat kantine (opbrengst -/- inkoop) zal naar verwachting licht stijgen. Er wordt over gedacht om in 

2020  fruit actief aan te bieden hetgeen past bij een gezonde levensstijl en een verrijking is van het aanbod. 

Dit zal naar verwachting weinig effect hebben op de omzet van de kantine.

• Het budget Overige inkomsten wordt op € 1.500,- vastgesteld.

• Overige subsidiegelden en sponsorgelden worden niet meegenomen in het budget.



• De trainingskosten komen hoger uit, omdat er rekening wordt gehouden met de huur van de baanfaciliteit 

en er meer opleidingskosten voor nieuwe trainers te verwachten zijn. Het bestuur stimuleert trainers om een 

cursus te volgen.

• Bij triatlon wordt financiële ruimte gemaakt voor nieuwe initiatieven o.a. met jeugd triatlon 

• Meer groot onderhoud, omdat er na 10 jaar weer nieuwe stoelen moeten worden aangeschaft en er een 

nieuwe muziekinstallatie zal worden aangeschaft.

Kosten



Trainingskosten

• De trainingskosten komen hoger uit, 

omdat er rekening wordt gehouden 

met de huur van de baanfaciliteit.

• Er wordt een stijging van de  

opleidingskosten verwacht, omdat 

het bestuur trainers stimuleert om 

een cursus te volgen, in het 

bijzonder bij de jeugd.

• Op basis van een 

meerjarenbegroting wordt de 

voorziening voor kleding met €

1000,- verhoogd.



Contributie 2020

• Bij deze sluitende, conservatieve begroting hoort een verhoging van de 

contributie met € 4,- (2,5%) per jaar. Voor de wandelaars geldt een 

verlaging van de contributie met € 12,70 (7,9%) per jaar door lagere 

bondsafdracht. 

• Zomerfietsers hoeven niet meer jaarlijks aan en af te melden bij AV 

Triathlon. Zij kunnen vanaf 2020 gewoon het hele jaar lid blijven voor een 

prijs die gelijk is aan een half jaar lidmaatschap.



Contributie 2020

• Bij deze sluitende begroting hoort een verhoging van de contributie 

met € 4,- (2,5%) per jaar.  

• Kwartaalbetalers gaan € 2,- per jaar extra betalen om het betalen per 

jaar te stimuleren. 



Verwachtingen Ultimo 2019 Financiële Doelstellingen:

• Voorzieningen moeten reëel zijn = correct.

• Ruime liquiditeit en veel flexibiliteit = voldoende

• Current ratio (doelstelling > 2,5) = > 5

• Liquiditeiten -/- (voorzieningen en verpl.) (doelstelling >0) = ruim boven 0

• Werkkapitaal (doelstelling 50%) = naar verwachting 50%

Verwachtingen Ultimo 2020 Financiële doelstellingen:

• Current ratio en liquiditeiten en werkkapitaal zullen voldoen aan doelstelling.

• Werkkapitaal >50% van de omzet wordt waarschijnlijk behaald door het 

aantrekken van een lening om aan deze voorwaarde te voldoen. 



Conclusie

• Er is een begroting 2020 ingediend met een klein positief resultaat.

• 2019 zal naar alle waarschijnlijkheid worden afgesloten met een positief 

resultaat.

• De balans wordt kleiner, omdat er een lening is afgelost en er veel betalingen 

zijn gedaan ten behoeve van de baanfaciliteit waar vooraf voorzieningen voor 

zijn genomen.

• We blijven kritisch naar de kosten kijken.

• We blijven investeren in de toekomst.

• Eventuele overschotten gaan naar de reserves om het vermogen te versterken.

• Voor vernieuwende ideeën en verbetering van het aanbod is ook in 2020 geld 

beschikbaar.


