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Toelichting op de begroting 2013/2014

De laatste jaren wordt onze club geconfronteerd met een teruglopend ledenaantal. De 
verwachting is niet dat deze trend de komende jaren wordt gekeerd. 

Het bestuur heeft daarom besloten de contributie met € 5,00 te verhogen. Deze verhoging is 
verwerkt in de begroting die aan u wordt voorgesteld. Echter deze verhoging biedt weinig 
soelaas. Doordat de KNSB geen subsidie meer krijgt van NOC*NSF, heeft de KNSB de 
contributie per lid verhoogt met € 4,00 per jaar. Deze verhoging wordt door de NHSB aan ons 
doorberekend.

Tevens is het ook lastig om met contributieverhogingen de totale contributieopbrengst te 
verhogen, want met elk wegvallend lid valt ruim € 100,00 contributieopbrengst weg.

Omdat het bestuur geen draconische contributieverhogingen ( € 10,00 bovenop de 
contributieverhoging van € 5,00 ( in totaal zou dat ruim 14% zijn) ) wil doorvoeren, moeten er 
andere maatregelen worden getroffen om een structureel begrotingstekort te voorkomen. 
Daarom worden de volgende maatregelen voorgesteld, die ook al in de begroting zijn 
verwerkt:

1. Er wordt door de club aan de leden geen drankjes en hapjes meer aangeboden. Dit is 
een besparing van € 100,00.

2. Er wordt in de begroting geen vergoeding voor cursuskosten voor scheidsrechters 
opgenomen. Dit levert op de begroting een besparing op van € 100,00.

3. Er wordt niets meer gestort in de voorziening jubileum. Dit levert een besparing op 
van € 300,00.

Door deze maatregelen blijft de begroting in evenwicht.

De jeugd heeft een begrotingstekort van € 475,00. Bedacht moet worden dat de jeugd € 
675,00 zaalhuur voor zijn rekening neemt, die hoe dan ook ( dus ook zonder jeugdafdeling ) 
aan de club zal worden berekend. De huur wordt berekend per dagdeel (18.00 tot 24.00 uur) 
en het maakt dus niet uit of de jeugd wel of niet gebruik maakt van de zaal. Feitelijk drukt de 
jeugdafdeling de totale kosten voor de club met € 200,00. De contributie voor de jeugd wordt 
met € 2,50 verhoogd.

Het bestuur is zeer verheugd dat Cok Ippel ook voor het nieuwe seizoen de lotenverkoop van 
de Grote Clubactie wil verzorgen. Deze actie is een belangrijke inkomstenbron voor onze 
club. Het begrote tekort van 100 Euro op het Schoolschaaktoernooi is het normale tekort op 
dit toernooi, zoals het zich de afgelopen jaren voordeed. Het tekort op het laatste toernooi is 
een incidenteel tekort.
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