
 Toelichting op suppletior      2019-2020       Door Jordi Nieuwenhuis     Fiscus bestuur 91 

 
Opleiding      1  Naar aanleiding van de verwachting (in de vorm "begroting") van de OC voor komend jaar. 

De afgelopen twee jaren heeft de opleidingscommissie minder uitgegeven. De lagere 
begrootte bedragen lijken mij daarom reëel  

2  EHBBO cursussen vielen hoog uit,  

Activiteiten  
 

8  Afrekening is nog niet compleet 

12  De kosten worden aan het eind van het jaar vergoed.  

13  De kosten worden begin april en aan het eind van het jaar vergoed.  

15  Totale kosten van de dies incl happen tappen trappen. 

18  Siebe van Hee kostte veel geld 

19  Hoger vanwege hoger BTW tarief (9 ipv 6%) en vanwege afgesproken jaarlijkse indexatie  

26  pizza eten met de Wsac 

27  de NSKB commissie was poolen, de introcommissie ging niet door vanwege 
corona 

Materiaal  
 

30  Een gasfles 

Bestuurszaken  
 

36  bedankje voor jeroen van de klimmuur, verschijdene dies'en bezocht en sportraad entre 
bij de klimmuur 

38  Vet mooie vesten waar we blij mee zijn 

40  Kosten voor de kerstkaart 

Administratie  
 

44  Vidius en sportraad 

Overig  
 

46  Voorraad opnieuw geteld. Er mistte het een en ander, daarnaast zijn de buff en tshirt in 
waarde afgewaardeerd.  

47  Deze debiteur komt uit het vorig boekjaar, maar bleek vorig jaar al betaald te hebben 

48  onbetaalde biertjes in marktzicht en uitreksel 

49  Transactiekosten die moesten worden gemaakt voor het betalen van de Bivak in 
Zwitserland (klimweek) 

 
Incidenteel 

 
 

57  Het NSKB was in eerste instantie krap begroot. De commissie heeft op het laatste 
moment nog een extra subsidie gekregen. Uiteindelijk bleken de kosten lager dan 
ingeschat, en bleek de extra subsidie niet nodig.  

BATEN  
 

Contributies  
 

59  Er bleken een aantal leden zich uitgeschreven te hebben dat niet was verwerkt.  

Subsidies  
 

60  Normaal gesproken zou al ca. de helft betaald moeten zijn, maar dat is niet. Hierover ben 
ik in contact met de sportraad 

Sponsoring  
 

63  Marktzicht heeft de helft betaald, de andere helft volgt later, net als fysio domstad 

Overig baten  
 

67  Er bleken 2 grote perco's meer te zijn dan de voorraad dacht 

Algemeen  
 

70  De NKBV heeft €7,50 te weinig in rekening gebracht 

 


