Opgericht 27 november 1967
Koninklijk goedgekeurd
29 december 1969

Gymnastiekvereniging Lelystad
Postbus 159
8200 AD Lelystad

Email: penningmeester@gvlelystad.nl

IBAN: NL49INGB0001918574

Begroting 2018
Begrote inkomsten
Inkomsten

Begroot
€ 133.750,00

42 Kleding vereniging

€ 6.000,00

422 Verkoop kleding vereniging

€ 6.000,00
€ 128.000,00

80 Inkomsten

800 Contributie
803 Subisidies en Overig
804 KNGU Geinde bondscontributie
805 KNGU Geinde wedstrijdgelden

€ 95.000,00
€ 18.000,00
€ 12.500,00
€ 2.250,00

Toelichting begrote inkomsten
42. Kleding vereniging
Dit jaar verwachte we een verkoop van totaal aan € 6000,00 aan verenigingskleding.
80. Inkomsten
De post contributie wordt gehandhaafd over het vorig jaar behaalde resultaat. Er is geen
verwachting dat het aantal leden exceptioneel gaat groeien.
Qua subsidie krijgen we dit jaar in ieder geval 12.500 van de gemeente, met als kanttekening dat
dit volgend jaar misschien niet meer het geval is. De subsidie regeling komt dan onder het
sportbedrijf zelf te hangen en is ook mede afhankelijk van het plafond wat de gemeente in gaat
stellen. De nieuwe aanpak van de Grote Club Actie wordt dit jaar weer herhaald waardoor we
weer verwachten € 5,500 euro binnen te halen.
Qua posten geinde bondscontributie is deze net als vorig jaar iets lager begroot dan dat we
daadwerkelijk aan de KNGU betalen (- € 500,00)
Met de post geinde wedstrijdgelden gaan we dit jaar streven door vroegere tijdige inning bij de
leden bijna quitte te spelen met de post betaalde wedstrijdgelden (- € 250,00)
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Begrote uitgaven
Uitgaven

Begroot
€ -133.750,00

40 Personele lasten

€ -59.000,00

400 Salarissen
401 Loonheffing
402 Sportsupport
403 Cursus en licentie
404 Declaraties
405 Vergoedingen

€ -23.000,00

41 Zaalhuur en diversen

€ -44.000,00

410 Zaalhuur
411 Materiaal
412 Verzekering
416 Clubkampioenschap

€ -23.000,00

€ -11.000,00
€ -4.000,00
€ -3.000,00
€ -500,00
€ -17.500,00

€ -15.000,00
€ -2.250,00
€ -3.500,00

42 Kleding vereniging

€ -6.000,00

421 Inkoop kleding vereniging

€ -6.000,00
€ -17.000,00

43 Financiele lasten

431 Rente en bank
440 KNGU Te betalen wedstrijdgelden
441 KNGU Te betalen reiskosten
wedstrijden
442 KNGU Te betalen bondscontributie
443 Diversen

€ -500,00
€ -2.500,00
€ -500,00
€ -13.000,00
€ -500,00

45 Bestuur

€ -2.000,00

453 Algemene kosten

€ -2.000,00

48 Afschrijving

€ -6.000,00

480 Afschrijving gymtoestellen

€ -6.000,00
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Toelichting begrote uitgaven
40. Personele lasten
Qua personele lasten (post 40 en onderliggende) steken we de begroting € 3.000,00 hoger in ten
opzichte van 2017. Waarbij de post salarissen iets lager wordt ingestoken en de post
vergoedingen hoger ten opzichte van het behaalde resultaat. De post Cursus en licentie wordt dit
jaar hoog ingestoken daar we dit jaar van twee leidingen verwachten dat ze een niveau 3 opleiding
gaan starten en 3 assistenten voor niveau 2.
41. Zaalhuur en diversen
Qua zaalhuur is er een kleine prijsstijging te verwachten en daarom is er een iets hoger bedrag
opgenomen ten opzichte van het resultaat van 2017.
Qua materiaal verwachte we in ieder geval 1 nieuwe trampoline en een lage balk met balk
verbreder.
Voor de post verzekeringen verwachte we dit jaar meer te gaan betalen, zodra de herijking op
materiaal is uitgevoerd en wij dit doorgeven aan de verzekeringsmaatschappij.
Voor de post clubkampioenschappen geldt dat dit bedrag presenteert wat vorig jaar is uitgegeven
42. Kleding vereniging
Dit jaar verwachten we voor € 6.000,00 aan kleding te moeten inkopen om de voorraad op orde te
houden.
43. Financiële lasten
De begroting van de posten onder financiële lasten zijn gebaseerd op het resultaat van 2017.
45. Bestuur
De kosten van het bestuur zijn begroot op € 2.000,00. Onder andere postzegels, enveloppen,
mailingen, koffie/thee algemene ledenvergadering, barbecue, eindejaar presenties en presenties
voor leiding/assistenten voor het behalen van bepaalde doelen.
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