
 

 

 

Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023

Inkomsten:

contributie € 9.500 € 9.595 € 9.750

advertenties/sponsoring € 800 € 488 € 350

inschrijfgeld wedstrijden € 2.750 € 2.395 € 2.500

verhuur chips € 100 € 182 € 180

inschrijfgeld Twiskecross € 800 nvt pm

TV22 € 2.240

Totaal Inkomsten € 13.950 € 14.900 € 12.780

Uitgaven:

nieuwjaarsborrel € 600 € 1.766 € 1.500

medewerkersetentje € 4.000 € 1.016 € 1.250

feest/evenement pm

bestuur algemeen (porto, grootbestuur) € 300 € 188 € 200

sub-totaal bestuur: € 4.900 € 2.970 € 2.950

clubblad drukken € 3.000 € 2.720 € 2.950

clubblad verspreiden pm

sub-totaal clubblad: € 3.000 € 2.720 € 2.950

toerkosten € 750 € 750 € 825

sub-totaal toeren: € 750 € 750 € 825

huur parcoursen € 2.500 € 2.190 € 2.400

Jaarkosten Chips € 180 € 180 € 180

prijzen € 600 € 621 € 700

sub-totaal wedstrijden: € 3.280 € 2.991 € 3.280

TV22/ Speciaal buitenland evenement € 500 € 2.020 € 500

twiskecross/ crossen (2022,alleen contributie) € 1.250 € 50 € 300

sub-totaal evenementen: € 1.750 € 2.070 € 800

internet + flickr € 2.000 € 1.274 € 425

bankkosten € 200 € 217 € 250

aansprakelijkheidsverzekering € 750 € 889 € 950

Defibrillator Kampioen, wisselbeker cross € 250 € 586 € 350

Afschrijving kleding (415) , bidons (236,16) € 652

sub-totaal overig: € 3.200 € 3.618 € 1.975

Totaal Uitgaven € 16.880 € 15.118 € 12.780

resultaat € -2.930 € -218 € 0

FC TRAPPIST; balans 1/11/2021 - 10/11/2022
Begin Balans 2022 (1/11/2021) Debet Credit Eindbalans 2022 (10/11/2022) Debet Credit

kapitaal € 10.869,57 kapitaal € 13.447,90

resultaat 2021 € 2.578,33 resultaat 2022 -€ 218,51

ING betaalrekening € 10.386,68 ING betaalrekening € 10.828,30

ASN spaarrekening € 1.251,05 ASN spaarrekening € 1.247,42

voorraad clubkleding € 1.177,84 voorraad (pas)clubkleding € 363,00

Debiteuren-crediteuren € 27,44

Bidons/ voorraad € 268,43 Bidons/ Petjes (voorraad) € 634,21

Mylaps/ chips € 363,90 Mylaps/ chips € 183,90

Totaal € 13.447,90 € 13.447,90 Totaal € 13.256,83 € 13.256,83



Het boekjaar 1/11/2021 tot 10/11-2022 wordt hier toegelicht. Het begon met een virtuele ALV en eindigt met 

de voorbereiding van een ALV bij Swift, gelukkig. Dit jaar is vrijwel normaal verlopen: een volledig toer- en 

wedstrijdprogramma, en een buitengewoon succesvol evenement in de Vogezen. Er is van een 

voorjaarsborrel/feest (als verlate nieuwjaarsborrel)  genoten en we hebben de vrijwilligers dit jaar kunnen 

bedanken met een etentje.  

Per 1 November 2022 bestaat de TRAPPIST uit 210 “betaal”-leden, waarvan 8 als donateur en 24 als gezin 

geregistreerd staan, die ongeveer 35 familieleden meenemen. Twee leden zijn na augustus lid geworden (25€ 

voor rest van 2021). Er hebben 11 leden opgezegd in 2022 (plus drie familie omgezet in individueel), we 

hebben 5 leden afgevoerd vanwege niet-betalen. Tegenover de opzeggers staan 23 nieuwe leden, die veelal 

afkwamen op de TRAPPIST wedstrijden. Dit betekent stabiliteit in de contributie inkomsten (9500 € contributie 

over 2022 volgens ledenlijst, 9595 € ontvangen volgens administratie). 

De TRAPPIST cross van het seizoen van de Amsterdamse Cross Competitie 2021- 2022 werd in Oktober 2021 

gehouden in het Twiske en deed mee in de 2021 resultatenrekening.  De komende Twiske cross is in December 

2022 en dus voor het volgende boekjaar. De cross wordt voor de penningmeester gedomineerd door de cross 

in het Twiske. Alleen de contributie voor de ACC is betaald. 

Het toeren: Door het toerbudget (750 € rechtstreeks ter beschikking te stellen aan de toercommissie en is op 

een paar euro na gebruikt. Bij de alternatieve Zuiderzee heeft de TRAPPIST weer de boottocht gefinancierd (95 

€).  Het budget is gebruikt voor vergoeding voorbereiding tochten (215 €) en vergoeding voor de 

lunches/ontbijten (210 €). Behalve bij de Waterlandroute is er weinig bijgedragen aan de toerrijders in de vorm 

van de traditionele rust-appeltaart. 

De wedstrijden: hieronder de samenvatting. Het abonnement werkt. De kosten zijn laag voor de leden die veel 

wedstrijden rijden.  We gaan voor 2022 naar de standaardprijs van 35 €/abonnement.  

De kosten van de kampioensshirts zijn wat virtueel omdat ze uit dezelfde voorraad komen die met korting is 

verkocht. In de huur van de circuits zit twee keer Nedereindse berg om dat de rekening van de 2021 editie pas 

in November 2021 kwam. Kortom, gezonde financiën. Met veel dank aan de zorgvuldigheid bij de 

wedstrijdcommissie ten aanzien van de administratie.  

 

TV22: Met de TV22 kunnen we terugkijken op een geweldig evenement. De deelname was geweldig (> 50 

deelnemers), het enthousiasme groot over de tochten en de sfeer. Geen ongelukken! Het organisatieteam 

heeft de voorbereidingen gedaan in de Vogezen en die uit eigen zak betaald! Het evenement lijkt nu met winst 

te hebben gedraaid. De bijdrage van het bestuur is niet nodig gebleken. De organisatiecommissie is gevraagd 

om nog een keer het succes te vieren (en een volgende voor te bereiden!) van de huidige winst. 

De kleding:  We hebben de stap naar de webwinkel gemaakt. Ben Koeleman heeft een voorraad paskleding 

(waarde 363 €). De gehele oude voorraad is met korting weggegaan hetgeen geleid heeft tot een waardeverlies 

van (415 €, afgeboekt onder overige kosten). Door de extra korting is het waardeverlies groter dan begroot aan 

het begin van het jaar.  

SAMENVATTING

INKOMSTEN UITGAVEN

ABO € 1.995,00 Huur Circuits € 2.190,00

Sponsor € 750,00 Huur Zandvoort € 750,00

Inschrijving € 442,30 Prijzen € 380,25

Huurchips € 180,00 Diversen € 12,75

Kampioenshirts (2021) € 130,00

Borduren Shirts (2021) € 37,90

Totaal € 3.367,30 Totaal € 3.500,90



Onze bidons/petjes: Voor 80 € zijn er TRAPPIST bidons verkocht. Er is nu nog een voorraad van ongeveer 50 

stuks, door spontane acties bij wedstrijden is de zicht op de precieze aantallen een beetje zoek. De actie om 

nieuwe leden een bidon te geven stuit op het probleem dat we geen thuisbasis hebben waar het makkelijk is 

bidons te overhandigen.  We blijven ons best doen. Vanwege de TV22 zijn er nu ook 50 TV22 bidons. In overleg 

met de kascommissie is besloten deze af te schrijven en te gebruiken voor goede doeleinden.  Mede dankzij de 

TV@2 zijn er nu 38 FCTRAPPIST petjes (waarvan er 6 al besteld zijn, kosten 10 € per stuk voor 10% onder de 

kostprijs). De voorraadwaarde aan FCTRAPPIST petjes + bidons is ongeveer 634 €. Op de ALV kunnen we ook 

een besluit nemen ten aanzien van de TV22 bidons: weggeven?  

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. In de begroting voor 2022 was ruimte voor tegenvallers in 

rondbrengen opgenomen en de kosten (2720 € ) zijn dichtbij de verwachting gebleven. 

Onze website: Dit is niet het fraaiste onderdeel van de activiteiten van het bestuur. We zijn gemigreerd in 

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

systeem om de website op te bouwen. Hieraan is door Marlin en Harold Kip gewerkt. De resultaten zin deels 

teleurstellend (het maken van een geïntegreerde klassementenmodule is niet gelukt) en onze oude website 

lijkt nu opgesloten en (even) niet toegankelijk. Met Rieks (als webmaster), Evert en ondergetekende is er een 

begin van een webteam.  In de begroting van 2023 staan nog de verwachte vaste lasten. Met ongelofelijk veel 

dank aan Marlin die de website omhoog heeft gehouden vele jaren.  

Advertenties en sponsoring: De sponsoring van Zandvoort is een opsteker!  Deze staat niet in de resultaten 

maar is onder de wedstrijdcommissie begroting gehouden. De adverteerders zijn trouw. Het redelijk hoge 

resultaat komt doordat late betalingen van vorig jaar nu ook zijn meegenomen. 

Sociale activiteiten: De nieuwjaarsborrel was vanwege . . . .  omgezet in een voorjaarsborrel met catering.  Heel 

gezellig. Daarnaast is er een etentje georganiseerd voor de vrijwilligers. In een goede traditie van de 

FCTRAPPIST (zie TV22) ging niet alles goed met het cateringgedeelte. Snelle acties van Mart en Renee 

voorkwamen onheil. 

Vermogen: We hebben vrijwel quitte gedraaid. ER is een verlies van 218 €, veroorzaakt door afschrijvingen op 

bidons en kleding.  

Begroting 2023. 

De begroting is sluitend opgesteld en houdt rekening met de huidige inflatie, die we volgend jaar gaan merken.. 

Op de ALV kan worden gediscussieerd of en hoe een eventueel feest in te zetten voor de verdere cohesie in de 

vereniging. Een feest zal zorgen dat we niet meer quitte kunnen draaien. Verder kunnen we op de ALV 

suggesties delen wat te doen met de TV22 bidons. De FCTRAPPIST is financieel gezond en kan verder interen 

bijvoorbeeld via de verlaging van het wedstrijd abonnement, of een verzoek tot feest/evenement. 

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      


