
Toelichting definitieve cijfers over 2022. 

 

De Balans. 

Bankrekening ING 4196759 bevat nog maar weinig saldo. Deze rekening wordt in 2023 opgeheven. 

In de waarde van de Led verlichting is de ontvangen subsidie al verwerkt. 

Dit jaar zijn er een aantal nieuw posten op de balans gekomen. Dit heeft allemaal te maken met de 

renovatie van het clubhuis. In de geboekte bedragen staan ook de nog te betalen bedragen van 

rekening 1680 

Helaas is het nog niet gelukt om de voorraad clubkleding naar beneden te krijgen. Een van de 

oorzaken is het feit dat er van elk item meerdere maten voorradig moet zijn. Verder zijn er nog weinig 

wedstrijden georganiseerd waardoor de aanschaf van kleding nog niet de eerste prioriteit voor een 

lid is. 

De voorziening van de renovatie bevat naast het al door ons gespaarde bedrag ook de reeds 

ontvangen subsidie. Deze post gaan we wegboeken op het moment dat alle facturen binnen en 

betaald zijn. 

 

De verlies en winstrekening. 

 

Baten 

Deze rekening is eigenlijk voor dit jaar een winst rekening want het resultaat is ruim € 10.000,00 

positief. 

Het overgrote deel komt doordat we meer inkomsten hebben ontvangen. De contributie was ruim 

6000 euro hoger. Dit komt meer de inschrijfgelden van de Start2tri en hogere contributie inkomsten. 

Rekening 8005 is het bedrag wat aan contributie door de leden is betaald. 

 

De advertentie inkomsten van het clubblad zijn bijna 1000 euro hoger.  

In het verleden zijn er een aantal frame gesponsord waarvoor we een reservering hebben gemaakt. 

Nu schrijven we af van deze reservering. 

 

Lasten 

Gelukkig hebben we nog geen last gehad van de gestegen energie prijzen. Hierdoor zijn de kosten 

4000 euro lagere dan begroot. Wel is het zo dat we ook niet volledig gebruik hebben gemaakt van ons 

clubgebouw waardoor er ook minder is gestookt. 

We hebben alle kosten die direct te maken hebben gehad met de renovatie en waarvoor geen 

offertes zijn gemaakt in een keer afgeboekt.  

De kantine inkoop was 60 % van de verkopen. 



Ook in 2022 hebben we nog een korting ontvangen op de huur van de Blauwe Berg en het gebruik 

van het zwembad. Deze tegemoetkoming heeft nog te maken met de naweeën van de Corona. 

Helaas zijn ook wij in 2022 slachtoffer geweest van Cybercriminaliteit wat ons bijna 2000 euro heeft 

gekost. Hiervan is aangifte gedaan bij de politie maar helaas de daders zijn niet achterhaald. 

Nu we een groot aantal triatleten hebben betalen we automatisch ook meer aan de NTB. 

We hebben  een beloning- en vergoedingssystem voor onze trainers maar niet alle begroten 

bedragen zijn gebruikt.  

Al met al een uitstekend resultaat maar dat hebben we ook wel nodig i.v.m. de kosten van renovatie. 

De kascontrolecommissie heeft de boeken gecontroleerd. 

 

Jan de Vries 

penningmeester 

 

 


