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• In de afgelopen 5 jaar zien we langzame maar voortdurende daling van het aantal leden.

• Het gaat om evenveel mannen als vrouwen en jong en oud, die opzeggen.

• Op basis van bovenstaande cijfers wordt er in begroting gerekend met 950. Dit is een daling van 50 leden ten 

opzichte van 2022. 

Ontwikkeling ledenaantal



• De inkomsten uit contributie gaan licht omhoog. Dit is het resultaat van een kleine contributieverhoging en 

minder dubieuze debiteuren. 

• Het budget van clinics zal gelijk blijven ten opzichte van voorgaande jaren.

• Het resultaat kantine is een schatting. Vanaf oktober 2022 schenken we nieuwe smaakvolle koffie met een 

hogere inkoopprijs, maar anderzijds stijgt de omzet door meer Altis leden die in de kantine koffiedrinken 

• € 5.000 ophalen bij donateurs en sponsors is een doelstelling. 

• Het negatieve resultaat komt ten laste van het eigen vermogen.

Opbrengsten



• Er wordt ingezet op het innoveren en het uitbreiden van het verenigingsaanbod. Daarom wordt er een coördinator aangesteld 

om dit te realiseren. 

• Bij diverse kosten wordt € 3.000,- gereserveerd  voor het introduceren van het nieuwe AVT logo.

• Stijging exploitatiekosten clubhuis heeft betrekking op de hogere energiekosten.

Kosten



Trainingskosten

• Het budget voor trainingskosten van  € 78.528 ligt € 6.164 hoger ten opzichte van het budget van € 72.364 in 

2021. 

• Evenals vorig jaar blijft er budget beschikbaar voor opleiding en beleving. 

• Trainersvergoedingen worden verhoogd in lijn met andere verenigingen. 

• Evenals in 2021 en 2022 blijft geld beschikbaar voor clinics en inhuren van een betaalde trainer.



• De contributie stijgt licht met € 4 per jaar. Dat is € 1,- per kwartaal.

De KNAU bijdrage zal naar verwachting € 0,52 stijgen naar € 19,07.

Contributie 2023



Verwachtingen Ultimo 2023 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 en 

er is daarom extra boetevrij afgelost op de bestaande lening.

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

Verwachtingen Ultimo 2021 Financiële doelstellingen:

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

• Werkkapitaal >50% van de omzet wordt waarschijnlijk behaald. 

Financiële doelstellingen



• Evenals in de voorgaande jaren zal worden geïnvesteerd in de toekomst door:

▪ het verbreden van het verenigingsaanbod en dit digitaal te ontsluiten via 

een app. 

▪ een vergoeding te reserveren voor een coördinator “specials”.

• De trainersvergoedingen worden verhoogd in lijn met de omliggende 

atletiekverenigingen.

• Het geprognosticeerde negatieve resultaat 2023 wordt betaald uit de vrije 

reserves, die afgelopen jaren zijn opgebouwd.  

• Grootonderhoud en verduurzamen van het clubhuis zullen worden bekostigd 

uit de daarvoor opgebouwde voorzieningen.

• Er wordt geld gereserveerd voor het introduceren van het nieuwe AVT 

verenigingslogo. 

Conclusie



• Volgend jaar wordt € 40.000 betaald uit de voorziening voor de 

betaling van onderhoudskosten van het clubgebouw.

• Vrije middelen bedragen € 113.743

Bijlage Balans 2023


