
Toelichting op het financieel overzicht 2016 van de Shortgolf Vereniging Flevoland. 

 

Algemeen: 

Het jaar 2016 is ten opzichte van de begroting met een negatief resultaat (- € 1139,39) afgesloten. Je zou ook kunnen zeggen dat we enigszins 
ingeteerd hebben op onze reserves. Het is niet nodig geweest om hiervoor de spaarrekening aan te spreken. Hieronder een verdeling van dit 
resultaat. 

 

Inkomsten: 

Aan de inkomstenkant wijken een 4-tal posten af ten opzichte van de begroting. Een plus van ruim € 300,= aan contributie-inkomsten valt met 
name toe te schrijven aan achterstallig geïnde bedragen uit 2015. Overigens is door alle leden in 2016 de contributie op tijd betaald en zijn er 
geen debiteuren.  

De inloopwedstrijden zijn beter bezocht dan verwacht (goed weer en meer leden). Dit heeft geleid tot een positief resultaat van ongeveer        
€ 600,=.  

De inkomsten voor regelexamens blijven achter t.o.v. de verwachting. Dit is het gevolg van een wijziging in facturatie die is doorgevoerd. Sinds 
halverwege 2016 ontvangen nieuwe leden die zich via de Golfacademie aanmelden een “all-in” factuur via de GAF. Hierin zijn lesgeld, 
contributie en de kosten regelexamen opgenomen. Vervolgens ontvangt de GAF van de vereniging een factuur voor contributie en 
regelexamen. De afgesproken premie voor de ledenwerving (€20,= per lid) wordt hierin direct verrekend met de kosten van het regelexamen 
(€20,=). Omdat onze software hier niet direct op was ingericht, blijven zowel de inkomsten (regelexamens) en uitgaven (premie ledenwerving) 
achter t.o.v. de begroting. Een zgn. broekzak/vestzak verhaal. Inmiddels is de software aangepast en zal in 2017 e.e.a. wel goed zichtbaar zijn. 

Ook de inkomsten v.w.b. de “On Tour” wedstrijden blijven achter t.o.v. de begroting. Logisch gevolg is dat er ook minder uitgaven zijn gedaan. 
Per saldo heeft de  “On Tour” organisatie iets ingeleverd op de reserves. Zie ook het overzicht hierboven. I.v.m. kostenbesparing is besloten 
om de zakelijke bankrekening voor “On Tour” op te heffen en alle inkomsten/uitgaven voor deze activiteiten in 2017 via de algemene rekening 
van SGVF te laten lopen. 

 Uitgaven: 

De post “prijzen en toernooien” laat een overschrijding zien van ruim € 1300,=. Dit is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een extra voorziening 
in een partij golfballen met verenigingslogo. Vanwege een aanbieding van de firma Wilson hebben we besloten om dit niet te laten lopen en 
deze investering aan te gaan. De ballen vinden als prijs hun weg weer naar de deelnemers aan toernooien en als gift bij het slaan van een “hole 
in one” tijdens wedstrijden/inlopen. Tevens ging het oliebollentoernooi de “mist” in. De oliebollen waren echter al besteld en moesten dus 
betaald worden. Dekking kon hiervoor worden gehaald uit de inschrijfgelden. Er waren ruim 50 aanmeldingen. Een tegenvaller dus. Het weer 
hebben we helaas niet in de hand. 

Voor lief en leed was niets begroot in 2016. We hebben echter op treurige wijze afscheid moeten nemen van een aantal trouwe en zeer 
gewaardeerde leden van onze vereniging. Uiteraard hebben wij als vereniging hier op gepaste wijze bij stil gestaan en ons medeleven laten 
blijken. 

De NGF-bijdrage was € 200,= hoger dan verwacht. Meer leden dan verwacht en jaarlijkse verhoging contributie door NGF zijn hier het gevolg 
van. 

In 2016 is besloten om aan het registratieprogramma PROWARE de wedstrijdmodule toe te voegen. Deze module wordt al gebruikt voor de 
“On tour” wedstrijden. In de toekomst zal dit waarschijnlijk ook gaan gelden voor al onze interne wedstrijden voor het bijhouden van de 
handicap. De kosten van het softwarepakket zijn hierdoor met € 30,= per maand toegenomen. 

De “On tour” uitgaven zijn minder dan begroot (zie de verklaring bij inkomsten). 

 

Jil Kooijman 

Penningmeester SGVF 

Verdeling resultaat

SGVF -968,09€      Inclusief overheveling restsaldo senioren € 112,54

On tour -33,84€        

Senioren -158,46€      Inclusief kosten toernooien uit 2015 in 2016 geboekt € 177,78

Kas 21,00€          

Totaal -1.139,39€  


