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JAARVERSLAG PENNINGMEESTER, 1 SEPTEMBER 2018 – 31 AUGUSTUS 2019 

 
 

Toelichting Balansposten per 31 augustus 2019: 
De EBV heeft het seizoen 2018-2019 afgerond met een totaal banksaldo van Eur 30.881. 
Hiertegenover staat het eigen vermogen van de vereniging en een aantal verplichtingen: 

• Eigen vermogen Eur 12.160: een stijging van ruim Eur 1.400 t.o.v. 31 augustus 2018 
door het positieve exploitatieresultaat over seizoen 2018-2019. Het positieve resultaat 
wordt in het volgende onderdeel nader toegelicht; 

• Voorzieningen Eur 5.286: een stijging van Eur 500 t.o.v. 31 augustus 2018 door de 
jaarlijkse dotatie aan de reservering voor het 60-Jarig jubileum van het EBV in 2025; 

• Vooruitvangen contributies Eur 12.162: een netto stijging van ruim Eur 1.500 t.o.v.      31 
augustus 2018 door een combinatie van enerzijds de stijging van de NBF-contributie per 
lid voor seizoen 2019-2020 en anderzijds de afname van het ledental per 1 september 
2019; 

• Overige schulden Eur 1.273: dit betreft hoofdzakelijk de ‘kassa’ van de Jeugd. 
 

 
Toelichting Exploitatiekosten over de periode 1 september 2018 t/m 31 augustus 2019: 
Zoals eerder genoemd heeft de EBV het seizoen 2018-2019 afgerond met een positief 
exploitatieresultaat van Eur 1.400, ruim Eur 1.600 meer dan begroot. Dit wordt hoofdzakelijk 
veroorzaakt door het feit dat we ruim Eur 1.400 minder kosten hebben gemaakt dan begroot. 
Daarnaast hebben we ook circa Eur 250 meer opbrengsten dan begroot. Deze verschillen 
kunnen als volgt nader worden verklaard: 

• Totale contributies Eur 11.242: Eur 242 meer dan begroot door het feit dat we een aantal 
nieuwe leden hebben verwelkomd na de start van het seizoen welke niet in de begroting 
waren meegenomen; 

• Totale afdrachten aan NBF Eur 5.964: Eur 214 meer dan begroot ook als gevolg van het 
verwelkomen van nieuwe leden na de start van het seizoen; 

• Toernooikosten Eur 2.198: Eur 952 minder dan begroot. Dit verschil wordt in het 
volgende onderdeel nader toegelicht; 

• Daarnaast hebben we voor een aantal zaken zoals, promotiekosten jeugdclinic, 
representatiekosten en onvoorziene kosten een bedrag begroot, maar geen kosten voor 
gemaakt in het seizoen.  
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Toelichting Toernooikosten over de periode 1 september 2018 t/m 31 augustus 2019; 
Zoals eerdergenoemd heeft de EBV in seizoen 2018-2019 Eur 952 minder toernooi kosten 
gemaakt dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door het feit dat er voor een aantal 
toernooien minder kosten zijn gemaakt dan begroot. Noemenswaardige posten hierbij zijn: 

• Deelname aan de stedenontmoeting Sr. heeft ruim Eur 120 minder gekost dan begroot; 
• De EBV heeft in seizoen 2018-2019 niet deelgenomen aan de Stedenontmoeting 50+. 

Deze was gebudgeteerd voor Eur 300; 
• De Eindhovense Kampioenschappen hebben ruim Eur 245 minder gekost dan begroot; 
• Het Eindejaarstoernooi heeft ruim Eur 120 minder gekost dan begroot; 
• Het Eindeseizoenstoernooi heeft ruim Eur 50 minder gekost dan begroot. 

 
 

Kascommissie controle: 
De kascommissie, bestaande uit de heren Klaas Velzeboer en Huub van Schaijk, heeft in de 
week voor de Algemene Ledenvergadering van 2019 een steekproefsgewijze controle van het 
jaarverslag van de EBV over de periode 1 september 2018 t/m 31 augustus 2019 verricht en 
heeft, op basis daarvan, het bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid in seizoen 
2018-2019.  De getekende verklaring is digitaal beschikaar. 
 
 
Overig: 
Bestuurs- en commissieleden ontvangen geen vrijwilligersvergoeding, maar krijgen gemaakte 
kosten vergoed. 
 
 
 
Giselle Cardenas-Isenia,  
Penningmeester EBV 
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