Algemene Ledenvergadering BCL 27-8-2020
Bijlage bij agendapunt 7 – Financieel verslag
Hierbij ontvangt u het financieel verslag 2019-2020, met in de middelste kolommen begroting en
realisatie over 2019-2020 en in de rechter kolom de begroting voor 2020-2021. Helemaal links zijn
ter vergelijking de cijfers van 2018-2019 vermeld. Onderaan is een toelichting gegeven op een aantal
cijfers.
A.
FINANCIEEL VERSLAG 2019 – 2020
De begroting voor deze periode sloot met een verwacht positief saldo van € 212,- In werkelijkheid
resulteerde een positief saldo van € 885,-, d.w.z. een relatief klein verschil van ruim € 600,-.
De belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie zijn:
1. Evenals in het voorgaande speeljaar was een bridgedrive voor de vrijwiliggers van BCL
gepland. In de begroting was doorvoor circa € 500,- begroot. Als gevolg van de coronacrisis
kon deze drive niet doorgaan.
2. De kosten voor ‘Drives, toernooien, externe competities’ zijn circa € 600,- lager dan begroot.
Daartegenover staan de kosten van onze deelname aan het Ruitenboer-toernooi van bijna €
700,-. Deze waren in de begroting als PM-post opgenomen.
3. De afdracht aan de Bridgebond is hoger dan geraamd. Belangrijkste oorzaak daarvan is dat
de bond aan het begin van het kalender jaar het dan afgelopen jaar definitief afrekent en een
voorschot vraagt voor het nieuwe kalenderjaar op basis van het op dat moment bekende
aantal leden. Voor een deel zit hier dus een vooruitbetaling in voor de periode die voor BCL
in het volgende boekjaar valt. Bij een stijgend aantal leden manifesteert zich dan een
‘boekhoudkundig’ verschil dat bij de volgende afrekening weer wordt rechtgetrokken.
B. Begroting 2020-2021
Het bestuur streeft een sluitende begroting na, met instandhouding van voldoende reserves.
Het eerste lukt in deze onzekere periode helaas niet, doordat enerzijds het aantal leden de
afgelopen maanden is gedaald en anderzijds omdat we de leden op dit moment niet willen
confronteren met een contributieverhoging. Zie hiervoor agendapunt 9. De doelreserves
(voor dupliceermachine, bridgemates en jubileum) blijven echter gehandhaafd volgens
vastgelegde afspraken. Bij realisatie van de begroting zoals die nu voorligt, zal aan het eind
van het komende speeljaar bovendien een algemene reserve resteren van ruim € 6.000,-.
Leeuwarden, 14 augustus 2020
Gerard Brattinga
Penningmeester

