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Financieel Verslag Noordzee Club 2020 en Begroting 2021

Exploitatierekening
2019
2020
2020
Realisatie Begroting Realisatie

Contributies
Evenementen - bijdragen deelnemers
Rente & bankkosten
Sponsorbijdragen
Schenkingen
Giften
Overige Opbrengsten
Totaal opbrengsten
Kosten
Prijzen incl promotiemateriaal
Nieuwe activiteiten
Promotie wedstrijdzeilen
Sociale Evenementen
Ondersteuning topzeilen
Wedstrijdkalender
Website
Bestuurs- en administratiekosten
ALV
Vertegenwoordiging bij IRC en ORC
Verenigingsartikelen
Bankkosten
Technische commissie
Ondersteuning klassecontrole
Onvoorzien
Totaal kosten
Resultaat boekjaar

14.958
3.482
27
6.200
1.323
25.990

14.000
3.500

1.872
3.961
3.828
550
1.797
373
2.604
2.850
3.056
467
165
1.177
275
22.975
3.015

2021
Verschil Begroting
tov
Begroting
438
-3.500
31
-6.200
-9.231

14.000
3.500

6.200
23.700

14.438
31
14.469

2.250
2.000
4.000
4.000
2.000
1.800
1.300
2.900
1.700
3.000
250
200
1.200
1.000
100
27.700
-4.000

934
826
853
1.244
1.565
169
355
124
6.071
8.399

-1.316
-2.000
-3.174
-4.000
-2.000
-947
-56
-1.335
-1.700
-3.000
-250
-31
-845
-876
-100
-21.629
12.399

2.250
2.000
4.000
4.000
2.000
1.800
2.000
2.900
1.700
4.000
250
200
1.200
1.000
100
29.400
-5.700

6.200
23.700

Balans per 31/12
2019

2020

2019

2020

Debiteuren - Contributie
Debiteuren - Overig
Debiteuren Totaal

€
€
€

€
275 €
275 €

215 Algemene reserves
Legaat van Dam
215 Resultaat boekjaar

€ 49.755 € 52.770
€ 7.012 € 7.012
€ 3.015 € 8.399

Overige activa

€

5.000 €

-

€ 59.782 € 68.181

Banksaldo

Crediteuren
€ 59.507 € 67.976 Overige schulden

€
€

Totaal Activa

€ 64.782 € 68.191 Totaal passiva

€ 59.782 € 68.191

Totaal eigen vermogen

-0 €
-0 €

10

Toelichting Financieel Verslag 2020
Samenvatting
2020 is zoals voor iedereen en ook voor de Noordzee Club niet het jaar
geworden zoals we dat hadden voorzien en gewild. Covid -19 blies de wedstrijden
uit het water en bijna alle evenementen kwamen in een parkeerstand.
Bijeenkomsten en bestuursvergaderingen hebben grotendeels digitaal
plaatsgevonden en we hebben onvoldoende kunnen doen voor onze sponsors
Dat dit ook gevolgen heef t gehad voor de f inanciën spreekt voor zich.
Per saldo heef t dit ongewild positief uitgepakt. Een voorzien begrotingstekort van
€4.000 is uitgekomen op een batig saldo van bijna €8.400, een voordelig verschil
van ruim €12.000.
Inkomsten
De begrote inkomsten daalden t.o.v. 2019 met ruim €9,500 als gevolg van:
1. Het wegvallen van de evenementen en de daardoor wegvallende
deelnemersbijdragen, en
2. De gewijzigde af spraken met onze sponsoren. Als bestuur hebben we onze
sponsoren voorgesteld om de af spraken die wij samen hebben gemaakt een jaar
te bevriezen, omdat wij onvoldoende voor hen konden betekenen. Met de
sponsoren is dan ook af gesproken dat hun bijdrage voor 2020 doorgeschoven
wordt naar 2021.
Uitgaven
De begrote kosten zijn in 2020 in vergelijking met de begroting met ruim €21.500
gedaald. Als gevolg van de Covid-19 maatregelen zijn de f ysieke evenementen
niet doorgegaan: de ALV en de Noordzee Club Lezing, de lunch in Pin Mill, de
Dag van het wedstrijdzeilen en de Prijsuitreiking en de Internationale
Congressen. De ALV is schrif telijk af gedaan en de “Dag” is in digitale vorm
gegoten.
Resultaat
Per ultimo zijn de reserves van de vereniging met bijna €8.400 toegenomen van
krap €60.000 naar ruim €68.000.

Inkomsten
Contributies
In 2020 is €14.438 aan contributie opbrengsten geboekt. Dat is €520 minder dan
over 2019 en €438 meer dan begroot als gevolg van een per saldo kleine daling
van het aantal leden.
Sponsor bijdragen
Met de sponsoren is af gesproken dat hun bijdrage voor 2020 uitgesteld wordt
naar 2021. Daardoor kwamen de sponsorbijdragen in 2020 op nul uit.
Rente & Bankkosten
De rente-inkomsten kwamen op nul uit.

Uitgaven
Prijzen
De post prijzen betref t de verzekering van de prijzen en de kosten van de
verbondsbezemprijzen. Ook zijn er een aantal prijzen gerenoveerd en de kosten
daarvoor zijn hierin ook opgenomen.
Promotie wedstrijdzeilen
Onder deze post vallen normaliter de volgende activiteiten:
• De dag van het wedstrijdzeilen
• De prijsuitreiking van de seizoen prijzen
Sociale Evenementen
Onder deze post valt o.m. de lunch in Pin Mill
Ondersteuning topzeilen
Hieronder worden de kosten verantwoord voor het ondersteunen van initiatieven
op dit gebied.
Wedstrijdkalender
Dit betref t de wedstrijdkalender op posterf ormaat. De kalender wordt in hardcopy
naar alle leden is verstuurd
Website
Dit betref t de hostingskosten van de website, website sof tware en de email
f aciliteiten.
Bestuurskosten
Het betref t kosten voor diverse bestuursvergaderingen. Deze worden als regel
gehouden “Op Kantoor” in Scheveningen, vlak bij de jachthaven. Op Kantoor is
een vergaderf aciliteit die hun locatie tegen gereduceerde kosten ter beschikking
stelt aan de Noordzee Club. Dat wordt zeer gewaardeerd.
ALV
De ALV was dit jaar digitaal. Normaliter wordt de ALV georganiseerd samen met
de Noordzee Club lezing en de uitreiking van de Shorthanded Awards..
Vertegenwoordiging bij IRC en ORC
De kosten waren dit jaar verwaarloosbaar omdat ook deze bijeenkomst digitaal
georganiseerd werden. De Noordzee Club heef t overigens geen invloed op de
keuze van deze vergaderlocaties.
Technische commissie
De kosten voor de vergaderingen van technische commissie worden hieronder
verantwoord. Gewoonlijk wordt er vergaderd bij “de Weerelt van de Sport”, het
kantoor van het Verbond in Utrecht. Dit jaar is alles digitaal gedaan.
Ondersteuning klasse controle
Dit betref t de kosten voor de ondersteuning van de wedstrijd -organiserende
verenigingen bij het uitvoeren van controles tijdens die wedstrijden.

Balans
Het Legaat Van Dam is ongewijzigd. Zoals vastgesteld tijdens de ALV van 2010
wordt deze alleen aangesproken voor bijzondere bestemmingen. Het saldo
liquide middelen is in stand gehouden.

De Noordzee Club heef t een goede reserve. Het doel is deze op peil te houden
van 2 x de jaarlijkse kosten. De reserve ligt op dit moment hoger en dat geef t
ruimte voor extra activiteiten.

Begroting 2021
De begroting voor 2021 is een kopie van 2020 en laat een tekort zien van €5.700.
Gelet op de reserves acht het bestuur dat geen bezwaar.
De inkomsten zijn conservatief geraamd voor zowel de contributie-inkomsten als
de sponsoring.
Qua kosten:
• De kosten van de prijzen komen naar verwachting uit op €2.250 i.v.m. de
Shorthanded prijzen en mogelijke renovatiewerkzaamheden.
• Voor nieuwe activiteiten reserveren we €2.000.
• De Dag van het Wedstrijdzeilen en de uitreiking van de seizoen prijzen vallen
onder Promotie Wedstrijdzeilen en worden op €4.000 begroot.
• De kosten van de ALV en van de Pin Mill lunch worden iets hoger begroot op
€4.000.
• Voor ondersteuning topzeilen is €2.000 opgenomen.
• De kosten voor de wedstrijdkalender zijn begroot op €1.800. Alle leden
krijgen een exemplaar toegestuurd.
• De bestuurskosten komen naar verwachting uit op €2.900
• De kosten van de ALV en de Noordzee Club lezing worden begroot op
€1.700
• Voor de website is het plan dit jaar de vindbaarheid van onderwerpen te
verbeteren en wellicht over te gaan tot een besloten ledengedeelte. De
kosten daarvan worden begroot op €1.600 boven op de jaarlijkse kosten van
€400.
• De kosten van de internationale vertegenwoordigingen wordt begroot op
€4.000.
Verder worden geen belangrijke wijzigingen begroot.

Contributie 2021
Voor 2021 is het voorstel de contributie gelijk te houden aan voorgaande jaren,
namelijk €35,-. Ook de €8,- toeslag indien niet geïnd wordt met automatische
incasso, blijf t ongewijzigd.
Namens het bestuur,
de penningmeester
Peter Tjalma

