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BALANS DOV algemeen Verloop boekjaar

In 2019 is DOV, na een aantal jaren te eindigen in de rode cijfers 

weer in de goede cijfers geëindigd, nl met een winst van € 459,--.

Eén van de oorzaken hiervoor is het beëindigen van het 

Rolstoelbasketbal.

Daarnaast is DOV slachtoffer geweest van een Phishingsactie; 

Onze dank gaat uit naar de RABO bank, die de volledige schade 

heeft vergoed. Een overzicht van de betreffende boekingen gaat 

hierbij.

EXPLOITATIEREKENING DOV Contributies

Afgelopen seizoen hebben 28 leden zich afgemeld en zijn er 15 

leden bijgekomen. Een en ander resulteert in een lagere contributie-

opbrengst van € 536,-- op jaarbasis.

Donateurs, Collecte NFSG, giften en sponsors

 In totaal is er aan giften, collecte en subsidie van de Gemeente 

Leeuwarden ca €  2,600,-- meer binnengekomen dat vorig seizoen. 

Dit positiieve verschil is mede te danken aan hogere giften en 

donaties.

Diverse afdelingen/activiteiten

De specificatie van deze kosten van de diverse afdelingen gaat 

hierbij

BEGROTING 2020 Even als vorig jaar  zijn er geen begrotingsgesprekken per afdeling 

geweest. Wel is een eerste opzet gemaakt voor het houden van de 

begrotingsgesprekken. Echter door de coronacrisis hebben deze tot 

nu toe nog niet plaatsgevonden.

CLUBHUIS DOV  BALANS De vereffening tussen r/c rekeningen van DOV Sport en DOV 

Clubhuis  zullen in 2020 plaatsvinden. 

CLUBHUIS DOV EXPLOITATIE In 2019 is er begonnen met de werkzaamheden om het clubhuis en 

de sportzaal  te verduurzamen. Door middel van de investeringen 

worden de panden energie zuiniger waardoor de energiekosten 

omlaag gaan. Hierdoor kan de investering op temijn worden 

terugverdiend. Daarnaast is via Sportstroom de BOSA subsidie 

aangevraagd.
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VERVOERCIE  BALANS Na een nog te houden overleg met de voorzitter van de 

vervoerscommissie van Noorderbreedte zal de vereffening tussen 

r/c rekeningen van DOV Sport en DOV Vervoer / Noorderbreedte         

op termijn kunnen plaatsvinden.

VERVOERCIE EXPLOITATIE In het afgelopen seizoen heeft  DOV ca 3,242  km gereden 

verdeeld over 59 dagdelen. DOZ heeft 14.522 km gereden verdeeld 

over ca 396 dagdelen. 

CLUBBLAD DE SCHAKEL BALANS De advertentie inkomsten bedroegen in 2019 ca  €  610,--. 

Jammergenoeg is er, door de hoge drukkosten en portikosten een 

verlies van ca € 107,--.  Met ingang van 2020 zal het clubblad        

"De Schakel" worden vervangen door een Nieuwsbrief

CLUBBLAD DE SCHAKEL EXPL Omdat het vervaardigen van het Clubblad meer kost dan het aan 

advertentiebijdragen oplevert zijn we met de uitgave gestopt. Vanaf   

januari 2020 wordt een nieuwsbrief verspreid.  Ieder lid wordt 

uitgenodigd zijn of haar bijdrage hiervoor te leveren.

ALGEMEEN Kascontrole heeft  plaatsgevonden op:    16 - 09 -2020

Eventuele vragen over het jaarrapport 2019 kunnen via de email 

aan mij worden gesteld.penningmeester@dovleeuwarden.nl
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