FC TRAPPIST; begroting 2020, realisatie 2020, en begroting 2021
Begroting 2020

Realisatie 2020

Begroting 2021

Inkomsten:
€ 9.800

contributie

€ 9.371

€ 9.400

advertenties/sponsoring

€ 700

€ 675

€ 800

inschrijfgeld wedstrijden

€ 2.400

€ 2.268

€ 2.400

€ 200

€ 163

€ 150

€ 1.100

€ 874

€ 900

€ 13.351

€ 13.650

verk oop chips

pm

verhuur chips
inschrijfgeld Twisk ecross
verk oop clubk leding

pm

€ 14.200

totaal uitgaven
Kosten:
nieuwjaarsborrel

€ 1.800

€ 1.689

€0

medewerk ersetentje, clubevenement

€ 1.000

€0

€ 2.700

bestuur algemeen

€ 350

€ 238
€ 3.150

sub-totaal bestuur:

€ 300

€ 1.927

€ 3.000

clubblad druk k en

€ 1.300

€ 2.343

€ 2.400

clubblad verspreiden

€ 1.200

€ 350

€ 300

€ 2.500

sub-totaal clubblad:

€ 2.693

€ 2.700

toerk osten

€ 650

huur parcoursen

€ 2.848

€ 2.775

€ 2.800

afschrijving Mylaps

€ 1.250

€ 1.250

€ 1.250

Jaark osten Chips

€ 178

€ 178

€ 180

€ 362
€ 650

sub-totaal toeren:

€ 362

€ 750

€ 269

Diversen (LAPTOP/EHBO)
prijzen

€ 750

€ 525

€ 580
€ 4.801

sub-totaal wedstrijden:
buitenland

€ 500

twisk ecross

€ 1.250

€0

€ 4.830
€ 500

€ 1.209

€ 1.750

sub-totaal evenementen:

€ 600

€ 5.053

€ 1.200

€ 1.209

€ 1.700

internet + flickr

€ 500

€ 381

€ 400

bankkosten

€ 160

€ 189

€ 200

aansprakelijkheidsverzekering

€ 589

€ 599

€ 750

Overige (inbreuk copyright)

€ 100

€ 750

€ 100

sub-totaal overig:
totaal kosten
resultaat

€ 1.349

€ 1.919

€ 1.450

€ 14.200

€ 13.163

€ 14.430

€0

€ 187

€ -780

FC TRAPPIST; balans 2020
Begin Balans 2020 (1/11/2019)

Debet

€ 10.682,95

kapitaal

Te ontvangen Advertentie
ING betaalrekening
ASN spaarrekening
kas
Crediteuren
vooruitbetaald
voorraad clubkleding
Mylaps/herwaard voorraad (2)
Bidons/ voorraad
Mylaps/ chips
Totaal

Credit

€ 135,00
€ 258,75
€ 3.500,00
€ 0,00
€ 33,05
€ 0,00
€ 2.895,82
€ 2.500,00
€ 638,43
€ 721,90
€ 10.682,95 € 10.682,95

Eindbalans 2020 (1/11/2020)

Debet

€ 10.682,95
€ 186,62

kapitaal
resultaat 2020

ING betaalrekening
ASN spaarrekening

€ 6.097,17
€ 1.250,00

voorraad clubkleding
Mylaps (herwaardering)
Bidons/ voorraad
Mylaps/ chips

€ 1.352,57
€ 1.250,00
€ 375,93
€ 543,90

Totaal

Credit

€ 10.869,57 € 10.869,57

FC Trappist realisatie 2020 en balans 2020.
Het COVID-jaar 2020 heeft iedereen beïnvloed en dus ook jullie. Hopelijk is jullie gezondheid
minimaal beïnvloed. Als vereniging konden we slechts een gereduceerd maar veilig toerprogramma
aanbieden: dank Ben, Wim, Bram! Dankzij een inhaalrace is een bijna compleet wedstrijdseizoen
afgewerkt in korte tijd: dank wedstrijdcommissie en vrijwillligers. COVID zorgde ook voor het
ontbreken van een vrijwilligersetentje, van een ontmoeting van TRAPPIST-leden op de ALV, en van
een buitenlandreis.
In de administratie zijn de kledinginkoop en -verkoop en de bidons als voorraad-item niet zichtbaar in
de resultatenrekening, wel op de balans. Met kleding begonnen we met een voorraad van €2896. In
september is voor €961,75 aan kleding bijgekocht. In 2020 hebben de TRAPPIST-leden voor €2385
aan clubkleding gekocht. Daarnaast zijn er drie truien ter beschikking gesteld als prijzen aan de
clubkampioenen, waarde €120. De administratie laat een voorraad zien van €1352. De beschikbare
clubkleding blijkt kleiner. De penningmeester en Ben zoeken naar een systematiek om een verschil in
2021 te voorkomen.
De TRAPPIST heeft in 2019 “goedkoop” bidons aangeschaft. Alle deelnemers van de 3CV kregen er
één als herinnering. Ons rest nog een flinke voorraad. Er is voor €242,50 verkocht in 2020 en voor
€15 beschikbaar gesteld als prijzen. Er is nog een voorraad met een waarde van €375,93 (ofwel 142
bidons).
Voor MYLAPS was gekozen voor een afschrijvingsmethode: in 2020 is €1250 afgeschreven
(opgenomen als overige wedstrijdkosten). De restwaarde op de balans is nog €1250. Een vijfjarig
MYLAPS chips abonnement wordt ook afgeschreven (€178/jaar). Een smetje op de realisatie van
2020 is €750 aan boetes (onder “Overige”) vanwege het gebruik van drie foto’s in ons
clubblad/website waarop copyright zit. Als gevolg hiervan gaat het archief nu achter een wachtwoord
schuil.
Onze belangrijkste activiteit is het organiseren van wedstrijden, toertochten, en onze cross.
Wedstijden en toertochten is een interne TRAPPIST-organisatie. Bij de cross haken we aan aan de

Amsterdamse Cross Competitie (ACC) samen met een groot aantal “echte” wielerverenigingen in en
om Amsterdam. Wij organiseren onze een eigen cross in het Twiske (COVID heeft de organisatie van
de TRAPPIST cross op 15 November helaas onmogelijk gemaakt. Gekeken wordt naar een herkansing
in de eerste maanden van 2021).
De toercommissie heeft €362 gekost, twee keer koffie en gebak aan de deelnemers van de
openingstocht (Waterland, nat en koud) en de sluitingstocht (Harmelen, winderig), pontjes
onderweg , en verkenningskosten. De 17 toertochten hadden 216 deelnames door ongeveer 50
individuele deelnemers die één of meer keer meededen.
De crossactiviteit kost €335, maar heeft ook als sponsor/adverteerder Beekman opgeleverd
(opbrengsten geboekt onder advertentie/sponsoring). Met €874 aan inschrijvingen op evenement
zien we hoe groot het evenement is.
De TRAPPIST is voor wedstrijdrijders goedkoop met €3 per wedstrijd. We laten hier de
afschrijvingskosten van MYLAPS (€1250) en de eenmalige kosten voor laptop voor de dataverwerking
en een EHBO doos (€269) buiten beschouwing. De vaste wedstrijdkosten waren aan prijzen (incl.
kampioensshirts, wijn, bloemen) ongeveer €580 en de huur van circuits €2775. Hier staan als
inkomsten €2431 tegenover.
De drukker van ons blad draagt sinds dit jaar ook zorg voor de verspreiding van de nummers per
post. De vrijwilligers die rondbrengen, drukken de kosten nog steeds aanzienlijk. Bedankt! De kosten
(€2693) zijn hoger uitgevallen dan begroot, door portikosten, omdat rondbrengers niet altijd
beschikbaar bleken.
Het aantal betalende leden afgenomen in 2020 ten opzichte van 2019. Met ongeveer 25 opzeggingen
en 15 nieuwe leden was er een redelijk verloop. Er waren geen “niet-betalers” in 2020. De nieuwe
datum van 1 maart om nog op te zeggen zonder contributieplichtig te zijn werkt goed.
Het eigen vermogen is vrijwel ongewijzigd gebleven. Dit bedrag is nog steeds ruim. Onze vereniging
heeft weinig verplichtingen (ongeveer €3000 aan jaartermijn opzegging Wheelerplanet en contract
BladNL voor de productie van het clubblad).
Begroting 2021.
De doorlopende kosten als internet, bankkosten, clubbladproductie en clubbladverspreiding zijn
ongewijzigd. De aansprakelijkheidsverzekering is hoger begroot. Het bestuur is in onderhandeling
met een verzekeraar, omdat de huidige verzekering beëindigd is door de verzekeraar en tegen een
sterk gestegen prijs weer is aangeboden aan de TRAPPIST. De inkomsten aan advertentiekosten
stijgen omdat we de website ook gaan inzetten voor advertentieruimte. De verwachting is dat de
nieuwjaarsborrel niet door kan gaan vanwege COVID. Het bestuur reserveert €2700 voor een
medewerkersetentje en (een) clubevenement(en) aannemende dat het nieuwe normaal dit ergens in
2021 mogelijk gaat maken. Ook een subsidie voor een buitenlandavontuur staat weer op de
begroting. Het bestuur gaat ruimhartiger bijdragen aan de toeractivitiviteiten. Hoewel ongewoon,
stellen we een begroting voor met een verlies op de resultaten in 2021 van €780 . Gezien ons
vermogen, levert dat geen risico op voor de TRAPPIST,
Met fietsgroet,
Wim van der Zande

