
Begroting	2016-
2017

Realisatie	2016-
2017

Begroting	2017-
2018

BATEN

contributies 200.000 209.883 206.000
omzet	schikkingen 0 1.445 1.500
ligplaatsen 14.000 12.087 13.000
pacht	sociëteit 22.000 22.182 22.300
verhuur	sociëteit 15.500 15.765 15.000
donaties 300 775 300
opbrengst	zeilen 0 1.761 1.500
overige	baten 5.000 4.318 4.000

256.800 268.216 263.600
LASTEN

personeelskosten
bootsman -49.000 -52.121 -40.000
secretariaat -7.500
overige	personeelslasten -500 -1.071 -500

-49.500 -53.192 -48.000
afschrijvingen
afschrijving	verenigingsggebouw -19.456 -19.456 -19.456

-19.456 -19.456 -19.456

huisvestingskosten
gemeentelijke	heffingen -2.500 -2.672 -2.700
klein	onderhoud	gebouw	 -6.000 -13.251 -7.500
groot	onderhoud	gebouw 0 -19.781 0
ontrekking	reserve	groot	onderhoud 0 19.781 0
schoonmaakkosten -6.500 -6.062 -6.500
gas,	water	&	elektra -18.000 -18.920 -18.500
bijdrage	pachter	energie 12.000 12.077 12.000
verzekering	gebouw -4.000 -4.023 -4.050
overige	lasten	huisvesting -2.200 -2.154 -2.200

-27.200 -35.005 -29.450
voorziening	groot	onderhoud
dotatie	reserve	groot	onderhoud -14.500 -14.500 -20.000

-14.500 -14.500 -20.000
kosten	vloot
aanschaf	boten	en	riemen -60.000 -81.560 -60.000
verkoop	boten	en	riemen 0 50 0
onttrekking	reserve	nog	aan	te	schaffen	materiaal 0 21.560 0
aanschaf	klein	materiaal -10.000 -9.593 -10.000
verzekering	vloot -8.000 -7.073 -8.000
kosten	"my	fleet" -1.200 -1.150 -1.200

-79.200 -77.766 -79.200
kosten	roeien
wedstrijdroeien -2.000 -1.884 -2.000
inschrijfgeld -5.000 -6.901 -6.500
bijdrage	inschrijfgelden 0 1.952 1.500
kosten	botentransport -3.000 -3.738 -4.000
bijdrage	botentransport 0 132 0
huur	loodsen	bosbaan -3.000 -1.734 -1.800
roeikosten 0 0 0
kosten	Amstel	Marathon 0 -449 -450
bijdrage	amstel	marathon 0 640 640
kosten	jeugdwedstrijden 0 -433 -430
bijdrage	jeugdwedstrijden 0 345 350
outdoor	jeugd 0 -635 -650
bijdrage	wedstrijden 0 0 0
kosten	ergo	head 0 -8.699 -5.000
bijdrage	ergo	head 0 6.448 5.000
ontrekking	reserve	ergohead 2.250 0



bijdrage	toertochten 0 3.619 3.600
kosten	toertochten 0 -3.466 -3.500

-13.000 -12.553 -13.240
Instructie
Kosten	Jeugdinstuctie -1.000 -11.894 -12.000
kosten	volwassenen -1.000 -1.052 -1.000
Kosten	instructiecursus -2.000 -1.269 -2.200
Kosten	RTC	lidmaatschap -1.250 0 -1.250
Kosten	Junioren -5.000 -1.925 -3.000
junioren	coordinatie -7.000 0 0

-17.250 -16.140 -19.450

Begroting	2016-
2017

Realisatie	2016-
2017

Begroting	2017-
2018

knrb
contributies	knrb -1.000 0 0

-1.000 0 0
organisatiekosten
portokosten -1.000 -714 -350
kantoorartikelen -500 -265 -500
overige	kosten	ledenadministratie -2.700 -1.047 -1.500
representatiekosten -3.500 -3.987 -4.000
bestuurskosten -500 0 -500

-8.200 -6.013 -6.850
algemene	kosten
algemene	verzekeringen -2.300 -497 -1.000
telefoon,	internet	&	televisie -1.500 -1.523 -1.500
kosten	website -1.000 -471 -1.000
parkeergelden 0 -1.500 -1.500
parkeergelden	ontvangen	van	leden 0 1.500 1.500
abonnementen	&	contributies -500 -891 -500
overige	algemene	kosten -1.000 -112 -1.000
vouchers -1.000 -550 -1.000
diverse	baten	en	lasten -1.000 0 -1.000
oninbare	vorderingen	contributie -4.000 -3.278 -4.000
jubileum	kosten 0 0 0
zeilen 0 0 0

-12.300 -7.322 -11.000
jubileumfonds	
Dotatie	aan	jubileumfonds	(145/150	jaar) -2.000 -2.000 -2.000

-2.000 -2.000 -2.000

exploitatiesaldo	verenigingsactiviteiten 13.194 24.269 14.954

FINANCIËLE	BATEN
ontvangen	rente 0 11 0

0 11 0
FINANCIËLE	LASTEN
rente	hypotheek	rabo	nr.	3447.901.055 -12.437 -12.609 -12.500
rente	nationaal	restauratiefonds -850 -798 -800
Overige	lang	lopende	schulden 0 -560 0
Rente	en	kosten	banken -2.000 -1.187 -1.500

-15.287 -15.154 -14.800

exploitatieresultaat -2.093 9.126 154


