
Toelichting afrekening fiscus 2018-2019  

Nummers geven posten weer. 

Lasten  

2 Kaderopleidingen  Omvat 6 pvbs examens en 1 ehbbo  

3 Kaderbijscholing  Omvat EHBBO spullen. 

5 HSHG Lager uitgevallen door meer afgelaste weekendjes dan begroot  

(reden: tekort kader en/of slecht weer) 

14 Dies/feestcommissie Er is op dies €36 winst gemaakt, omdat de betaling voor de bierprijs 

aan NSU lager uitviel dan er was afgesproken. Op het lentefeest is 

180 verlies gedraaid om winst van feestcommissie te voorkomen. 

16 Actieve ledendag Lager uitgevallen doordat er slechts een gift aan museum 

Sonnenborgh (locatie actieve ledendag) gegeven is.  

17 Lezingen Minder grote sprekers dan verwacht. Als grote spreker is Roeland van 

Oss geweest.   

18 Klimmuur Door BTW verhoging hoger uitgevallen.  

21 Alpenweekend €18,25 is uit het alpenweekend reservering gehaald 

23 Alpiene klimweek Begroting fiscus niet goed afgestemd op begroting klimweek.  

24 Bestuur 89/90 plan Uitgegeven aan benzine vergoeding voor klusweekend. NKBV gaat 

totale benzine vergoeding geven voor de klusweekenden.  

30 Rock-IN Is nog niet uitgekomen. 

37 Extra uitgaven Omvat voornamelijk snacks/drinken op (alpen) borrel en 

snacks/drinken kb avond 

38 ALV Hoger uitgevallen door  extra ALV en hoog uitvallen drankkosten 

universiteit 

41 Jaarlijkse lidmaatschappen Contributie Sportraad hoefde niet betaald te worden ivm winst 

Sportraad. 

42 Boekhoudprogramma  Verkeerd bedrag begroot. Programma kost €14,95 per maand + 21% 

BTW.   

44 Afschrijving debiteuren Eén lid heeft zijn contributie niet betaald.  

45 Onvoorzien Omvat vooral nieuwe beamer en beamerscherm.  

46 Onvoorzien vorig jaar Omvat o.a. indoor toprope pasjes intro 2018, introkosten voor 

internationaal lid die kwamen te vervallen en contributie die twee 

keer was afgeschreven.  

49 Reservering stuntteaminkomsten  Dit is het geld dat het stuntteam dit jaar heeft opgehaald en 

dit komend volgend boekjaar vrij.  



52 Lustrum  Geld dat over is gaat naar drukkosten lustrum boek.  

 

 

Baten 

54 Contributie 406 leden waren lid op 01-10-2019 en daarbij is geïncasseerd 

55 Olympos subsidie Aantal Olympos passen was 85 op 01-11-2018 en 87 op 01-04-2019.  

58 Sponsoring FysioDomstad sponsort 200 euro en Marktzicht 275 euro.  

59 Stunts voor volgend jaar Dit bedrag heeft het stuntteam dit jaar opgehaald.  

65 Afgeschreven crediteuren SKT examen Derek is afgeschreven.  

 

Totalen De afrekening komt uit op een winst van €1.069,50. Dit komt 

voornamelijk doordat de posten opleidingscommissie, alpine 

klimweek en de hshg lager uitvallen dan begroot. Het eigen 

vermogen komt hiermee op €25.103,47.  

 

 

 

 

 

 


