
 

TOELICHTING JAARCIJFERS` 

BALANS DOV algemeen Verloop boekjaar

Met ingang van 1 januari 2018 hebben we het boekjaar gelijk laten 

lopen met het kalender jaar.

Met seizoen 2016/2017 is er dus een eind gekomen aan het 

boekjaar wat liep van 1-7-201. t/m 30-6-201.. Dit betekende dat 

het afgelopen seizoen niet uit 12 maanden bestond maar uit 18 

maanden.

Dit heeft er in geresulteerd dat we het seizoen met een groot 

verlies afsluiten. Dit wordt onder meer veroorzaakt dat een halfjaar 

extra contributie niet opweegt tegen de uitgaven van datzelfde 

halfjaar en dat de giften   c.q. donatie ook slechts worden 

ontvangen voor een periode van 12 maanden.

EXPLOITATIEREKENING DOV Contributies

We hebben dit seizoen  ca 130- minder aan contributie ontvangen; 

dit wordt mede veroorzaakt dat er in het begin van het seizoen 

meer leden weggingen (36) en er later in het seizoen meer leden 

bij kwamen (48). 

Donateurs, Collecte NFSG, giften en sponsors

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

Leeuwarden ca € 1.173,-- meer binnengekomen dat vorig seizoen.

Diverse afdelingen/activiteiten

De specificatie van deze kosten van de diverse afdelingen gaat 

hierbij

BEGROTING 2018 Hoewel de begroting 2018 al is opgenomen bij  deze jaarcijfers zal 

er binnenkort contact worden opgenomen met de diverse 

afdelingen om dit met hun door te spreken.

Om  iedere sporter binnen zijn/haar eigen afdeling toch te kunnen 

laten sporten zullen we moeten nadenken over hoe dit alles in de 

toekomst moet worden gefinancierd.
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CLUBHUIS DOV  BALANS De vereffening tussen de rekeningen van DOV Sport, DOV 

Clubhuis en de Stichting ADOV is in volle gang.

CLUBHUIS DOV EXPLOITATIE Door het momenteel in de juiste situatie brengen van de Stichting 

en en Clubhuis administratie is er momenteel een boekverlies van 

ca 13.000,--

VERVOERCIE  BALANS Afgelopen 18 maanden is er aan schade- en onderhoudskosten 

van de bus ruim € 8.000,-- betaald.

Ook afgelopen seizoen heeft DOZ, onze mede-eigenaar van de 

bus, mede daardoor kunnen we een winst van ca € 12.000,-- 

bijschrijven bij de reserveringen vervanging bus. 

VERVOERCIE EXPLOITATIE In het afgelopen seizoen heeft  DOV ca 15.000  km gereden 

verdeeld over 134 dagdelen. DOZ heeft 17.800 km gereden 

verdeeld over 735 dagdelen

CLUBBLAD DE SCHAKEL BALANS Afgelopen seizoen is ondanks bemoeienissen om het geld te 

incasseren, moest er  toch € 430,-- als oninbaar bedrag van 

adverteerdes worden afgeschreven.

Wellicht is het mogelijk als lid van DOV bepaalde bedrijven in de 

eigen omgeving te benaderen voor het plaatsen van een 

advertentie. Zeker nu we ook digitaal het clubblad aanbieden. 

Waarbij het bedrijf zijn logo en een link naar zijn eigen website kan 

plaatsten

CLUBBLAD DE SCHAKEL EXPL Door de aanschaf van een nieuwe printer, waardoor er bezuinigd 

kon worden op de drukkosten en een aangepaste verzending van 

het clubblad zijn de kosten enigszins in de hand te houden.

Doordat het clubblad in het verlengde seizoen vaker is verschenen 

tegen dezelfde inkomsten uit advertenties, maar met hogere 

kosten is er een verlies van ca 400,--.

Zou je eea terugrekenen naar 12 maanden is er een kleine winst 

van ca € 100,--

ALGEMEEN Kascontrole heeft  plaatsgevonden op:  

Eventuele vragen over het jaarrapport 2016/2017 kunnen via de 

email aan mij worden gesteld.

penningmeester@dovleeuwarden.nl

mailto:penningmeester@dovleeuwarden.nl#

