
 

*Rekening Circuit Nedereindseberg 2021 nog niet gekregen, geschatte kosten (180€) opgenomen in begroting 2022.  

FC TRAPPIST; begroting 2021, realisatie 2021, en begroting 2022

Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022

Inkomsten:

contributie € 9.400 € 9.655 € 9.500

advertenties/sponsoring € 800 € 90 € 800

inschrijfgeld wedstrijden € 2.400 € 2.592 € 2.750

verkoop chips

verhuur chips € 150 € 111 € 100

inschrijfgeld Twiskecross € 900 € 804 € 800

Rente-inkomsten (ASN) € 1

totaal uitgaven € 13.650 € 13.252 € 13.950

Kosten:

nieuwjaarsborrel € 0 € 0 € 600

medewerkersetentje, clubevenement € 2.700 € 0 € 4.000

bestuur algemeen € 300 € 350 € 300

sub-totaal bestuur: € 3.000 € 350 € 4.900

clubblad drukken € 2.400 € 2.761 € 3.000

clubblad verspreiden € 300 pm

sub-totaal clubblad: € 2.700 € 2.761 € 3.000

toerkosten € 750 € 637 € 750

sub-totaal toeren: € 750 € 637 € 750

huur parcoursen € 2.800 € 1.950 € 2.500

afschrijving Mylaps € 1.250 € 1.250

Jaarkosten Chips € 180 € 180 € 180

Diversen (LAPTOP/EHBO) € 140

prijzen € 600 € 499 € 600

sub-totaal wedstrijden: € 4.830 € 4.018 € 3.280

buitenland € 500 € 500

twiskecross/ crossen € 1.200 € 1.236 € 1.250

sub-totaal evenementen: € 1.700 € 1.236 € 1.750

internet + flickr € 400 € 465 € 2.000

bankkosten € 200 € 195 € 200

aansprakelijkheidsverzekering € 750 € 676 € 750

Overige  (incl afwaarderig kleding 250€) € 100 € 335 € 250

sub-totaal overig: € 1.450 € 1.671 € 3.200

totaal kosten € 14.430 € 10.674 € 16.880

resultaat € -780 € 2.578 € -2.930



 

Laat ik beginnen ook hier het verlies van Eric Schulte, niet lang geleden nog penningmeester, nog in 

de herinnering te roepen.  Heel verdrietig. 

Per 1 November 2021 bestaat de TRAPPIST uit 211 “betaal”-leden, waarvan 6 als donateur en 26 als 

gezin geregistreerd staan, die ongeveer 30 leden extra meenemen. Drie leden zijn na augustus lid 

geworden (25€ voor rest van 2021). Er zijn 19 leden vertrokken in 2021. Opmerking: Tot 1 maart 

opzeggen mag zonder contributieplicht.  Tegenover de opzeggers staan ook 20 nieuwe leden, die 

veelal afkwamen op de TRAPPIST wedstrijden. Dit betekent stabiliteit in de contributie inkomsten 

(9655 € over 2021). 

Ondanks corona hebben we aan de clubleden een bijna volledig toer- en wedstrijd programma 

kunnen voorschotelen. Hoewel de Amsterdamse Cross Competitie 2020-2021 werd afgeblazen, stond 

de TRAPPIST cross van het seizoen als onderdeel van de Amsterdamse Cross Competitie 2021- 2022 

in het Twiske in oktober gepland en doet dit evenement mee in de 2021 resultatenrekening.  

Het toeren: Door het toerbudget rechtstreeks ter beschikking te stellen aan de toercommissie is een 

duidelijk groter deel van het toerbudget gebruikt. Bij de alternatieve Zuiderzee heeft de TRAPPIST de 

boottocht gefinancierd.  

De wedstrijden: Afgezien van de afschrijving van MYLAPS (is nu klaar!) heffen de baten uit de 

abonnementen en inschrijvingen de wedstrijdkosten elkaar bijna op. De rekening voor de 

Nedereindseberg (geschat 180€)  is nog niet binnen en deze kosten worden geboekt in volgend 

boekjaar. In 2020 verzekerden we ons van sponsoring van de Zandvoortwedstrijd. Hopelijk gaat een 

gesponsorde Zandvoort door in 2022! 

De cross: De ACC cross 2020-2021 was afgelast. De ACC cross 2021-2022 is net begonnen. De 

financiën rondom de cross zijn geconcentreerd rondom de door de TRAPPIST georganiseerde Twiske 

cross. De FCTRAPPIST cross was vier weken geleden voor het sluiten van de boeken.  Met ongeveer 

200 deelnemers in meerdere leeftijdscategorieën was die dag een echte happening. De cross heeft 

haar eigen sponsor, Tweewielercentrum Jan Beekhoven. De bijdrage van Beekhoven is voor het 

volgend boekjaar. 

De kleding:  De laatste jaren hebben we gewerkt met een combinatie van bestellingen en het hebben 

van een kleine voorraad. Met dank aan Ben Koeleman voor de organisatie. In verband met vele 

maten per kledingtype blijven incourante maten over. De resultatenrekening bevat een geschatte 

waardeverlies  van 250 €. Het bestuur heeft stappen gezet richting een webwinkel, waardoor de 

TRAPPIST geen eigen voorraad meer hoeft bij te houden.  

FC TRAPPIST; Balans
Begin Balans 2021 (1/11/2020) Debet Credit Eindbalans 2021 (30/10/2021) Debet Credit

kapitaal 10,869,57 kapitaal € 10.869,57

resultaat 2021 € 2.578,33

ING betaalrekening € 6.097,17 ING betaalrekening € 10.386,68

ASN spaarrekening € 1.250,00 ASN spaarrekening € 1.251,05

voorraad clubkleding € 1.352,57 voorraad clubkleding € 1.177,84

Mylaps  (herwaardering) € 1.250,00 Mylaps  (herwaardering) € 0,00

Bidons/ voorraad € 375,93 Bidons/ voorraad € 268,43

Mylaps/ chips € 543,90 Mylaps/ chips € 363,90

Totaal € 10.869,57 € 0,00 Totaal € 13.447,90 € 13.447,90



Onze bidons: Voor 107,50 zijn er 43 € bidons verkocht, de meeste zelfs rondgebracht. Er is nog een 

voorraad van bijna 100 stuks. Ludieke acties, om deze voorraad weg te werken komen dichterbij.  

Nieuwe leden krijgen een bidon zolang de voorraad strekt. 

Ons clubblad: De drukker van ons blad draagt sinds dit jaar ook zorg voor een gedeeltelijke 

verspreiding van de nummers per post. Vandaar dat we de bezorgkosten niet meer apart registreren. 

Nog steeds wordt een aanzienlijk deel rondgebracht door vrijwilligers. Bedankt vrijwilligers! De 

kosten (€2761) zijn iets hoger uitgevallen dan begroot. Dit betreft porto, omdat rondbrengers niet 

altijd beschikbaar bleken en soms vanwege een te dik nummer. In de begroting voor 2022 is ruimte 

voor tegenvallers in rondbrengen opgenomen. 

Onze website: Onderhoud van de website gaf Marlin hoofdbrekens. De programmakennis van 

Maarten Toneman was essentieel voor onderhoud. Om die reden gaan we investeren in migratie in 

December naar een nieuwe host (goedkoper) en gaan we gebruik maken van WordPress, een 

toegankelijker systeem. Hieraan is door Marlin en Harold Kip in een deel van 2021 gewerkt. De totale 

kosten van de verbouw en migratie zijn opgenomen in de begroting van 2022. Na 2022 nemen de 

websitekosten sterk af. 

Advertenties en sponsoring: Hier zijn de inkomsten achtergebleven bij de verwachtingen. Dit is 

gedeeltelijk vertekening. De afgelasting van de cross competitie betekende geen sponsorinkomsten 

voor vorig seizoen. De begroting bevatte een ambitie om ook de website open te stellen voor 

advertenties, wat nog niet is gerealiseerd. De penningmeester heeft onze trouwe adverteerders 

korting gegeven (50%) vanwege hun corona zorgen. De late bijdrage van één adverteerder is na het 

sluiten van de boeken binnengekomen. 

Sociale activiteiten: Corona, dus droefenis. We proberen het voor 2022 weer in de begroting. Zowel 

een dank aan onze vrijwilligers als een activiteit voor allen. We zoeken naar een vorm waarover veel 

leden enthousiast worden en waarbij elkaar ontmoeten centraal staat.  

Vermogen: Het eigen vermogen is gegroeid. Hierop reageren we met een begroting waarbij de 

uitgaven de inkomsten overtreffen.  

Begroting 2021. 

De begroting voor 2022 vertoont grote gelijkenissen met die van 2021. De meeste uitgaven en 

inkomsten zijn goed voorspelbaar. Uitzonderingen zijn de posten voor nieuwjaarsborrel (600 €) en 

voor sociale activiteiten (4000 €). In 2022 hopen we het medewerkeretentje, waar we onze 

vrijwilligers bedanken, en een nader te bepalen clubevenement te organiseren (samen 4000€) . Ook 

de subsidie/garantiestelling voor een buitenlandavontuur staat weer op de begroting (500 €). We 

begroten op een negatief resultaat van bijna 2930 € , waardoor de balans weer terugkomt op het 

niveau van 2020.  

Ik eindig met dankzegging namens het hele bestuur aan alle vrijwilligers voor de realisatie en 

organisatie van het toerprogramma, de cross, de wedstrijden, het clubblad, de redactie, het 

verzorgen van de clubkleding en de website. Zonder vrijwilligers geen FCTRAPPIST! 

Met fietsgroet,   

Wim van der Zande      


