
Budget- Realisatie afdeling ZuidWest (22 april 2022)

Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ) Burget 2021 Realisatie 2021

Kosten vergaderingen 1.450,00€             -€                      

4211 organisatie ALV 1.000,00€              -€                        

4212 organisatie Regionale bijeenkomsten 200,00€                  -€                        

4213 organisatie vergaderingen AB 250,00€                  -€                        

xxxx overleg Hoofdbestuur met afdelingen/verenigingen landelijk budget landelijk budget

Overige kosten bestuur en commissies 700,00€                182,40€                

4201 bestuurskosten 300,00€                  -€                        

4221 kosten bondsraadsleden 100,00€                  -€                        

4249 overige commissiekosten 50,00€                    -€                        

4250 reis- en verblijfkosten 250,00€                  182,40€                  

Algemene kosten 550,00€                249,70€                

4311 jubileum- en representatiekosten 100,00€                  -€                        

4312 afdelingsbulletin -€                        

4322 vrijwilligersbeleid 100,00€                  -€                        

4330 kosten website 100,00€                  205,39€                  

4331 communicatiekosten algemeen -€                        

4399 overige kosten algemeen 250,00€                  44,31€                    

Bureaukosten 650,00€                369,13€                

4502 kantoorbenodigdheden 45,00€                    

4503 drukwerk en kopieën 50,00€                    -€                        

4505 vergoeding pc-apparatuur 300,00€                  140,00€                  

4506 porti -€                        

4507 telefoonkosten 200,00€                  -€                        

4509 afschrijving ict apparatuur -€                        

4599 overige kosten administratie- en beheer 100,00€                  184,13€                  

Subtotaal ABZ: 3.350,00€             801,23€                

Wedstrijdsport: competitie

Competitie 1.500,00€             406,22€                

4720 competitie telefoon en fax 120,00€                  

4722 competitie vergoedingen a(j)cl's -€                        

4723 competitie reis- en verblijfkosten 500,00€                  132,62€                  

4724 competitie porti 300,00€                  153,60€                  

4726 competitievergaderingen -€                        

4727 werkgroepavond competitie 700,00€                  -€                        

4728 competitieboekjes -€                        

4729 competitie overige kosten -€                        
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Uitgaven Reguliere activiteiten 14.850,00€           4.958,33€             

Toernooien 6.600,00€             4.958,33€             

4701 nationale jeugdmeerkampen 750,00€                  -€                        

4702 rating-meerkampen / Limburgse jeugdmasters 200,00€                  -€                        

4703 minimeerkampen / Euro Mini Champs -€                        

4706 afdelingskampioenschappen 500,00€                  -€                        

4707 ranglijsttoernooien 3.000,00€              4.958,33€              

4711 A/B-meerkampen voorrondes landelijk 200,00€                  -€                        

4713 Top-6-kampen 400,00€                  -€                        

4714 Jeugdklassentoernooi 300,00€                  -€                        

4715 meisjestoernooien / internationale toernooien -€                        

4719 overige toernooien 250,00€                  -€                        

4750 werkgroepavond toernooien 500,00€                  -€                        

5024 kosten NTTB Jeugdcup 500,00€                  -€                        

Overige kosten wedstrijdsport 500,00€                -€                      

4704 starterswedstrijden / opstaptoernooi -€                        

4705 pupillen/welpentoernooi -€                        

4708 kosten bekerwedstrijden -€                        

4730 licentie-administratie -€                        

4740 Werkgroep Wedstrijdzaken 500,00€                  -€                        

Subtotaal Wedstrijdsport overige en toernooien: 7.100,00€             4.958,33€             
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Restitutie Opleidingen 600,00€                -€                      

4802 tt-1 200,00€                  -€                        

4803 tt-2 200,00€                  -€                        

4804 tt-3 200,00€                  -€                        

4805 tt-4 -€                        

4806 tt-5 -€                        

4810 Bijscholingen 200,00€                  

Overige kosten opleidingen 100,00€                -€                      

4820 trainersservice -€                        

4899 overige kosten Opleidingen 100,00€                  -€                        

Subtotaal Opleidingen 900,00€                -€                      

Sportparticipatie

4901 Table Stars 150,00€                  -€                        

Overige kosten Sportparticipatie 1.950,00€             -€                      

4910 ledenwerf- en behoudacties 450,00€                  -€                        

4915 platform overleg -€                        

4919 overige kosten jeugdzaken -€                        

4922 promotiestimulering 1.500,00€              -€                        

4923 nevenbonden -€                        

4924 afdelingsontmoeting -€                        

4930 rijdende trainer -€                        

4940 Werkgroep Breedtesport -€                        

Kosten Afdelingsondersteuner landelijk budget landelijk budget

Subtotaal Sportparticipatie 2.100,00€             -€                      
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Talentherkenning en -ontwikkeling

Afdelingstrainingen en Regionale bondstraining 4.000,00€             -€                      

5000 afdelingstraining -€                        

5001 (regionale) bondstraining -€                        

5021 zaalhuur regionale bondstraining 1.000,00€              -€                        

5022 salariskosten regionale bondstrainer 2.500,00€              -€                        

5023 overige kosten regionale bondstrainer -€                        

5025 reis- en verblijfskosten regionale bondstrainer 500,00€                  -€                        

5004 talentontwikkeling LOOT-school + RTC -€                        

5055 (Internationale) toernooien 750,00€                  -€                        

Overige kosten talentherkenning en -ontwikkeling -€                      -€                      

5002 welpen- en talentherkenningsdagen -€                        

5003 werkgroep talentontwikkeling -€                        

5007 trainingen welpen/miniwelpen -€                        

5008 gezamenlijke trainingen welpengroepen -€                        

Subtotaal Talentherkenning en -ontwikkeling 4.750,00€             -€                      

Uitgaven Innovatieve activiteiten 2.750,00€             1.153,15€             

6010 kosten activiteit 1 1.000,00€              1.153,15€              
6020 kosten activiteit 2 1.250,00€              -€                        

6030 kosten activiteit 3 500,00€                  -€                        

6040 kosten activiteit 4 -€                        

6050 kosten activiteit 5 -€                        

6060 kosten activiteit 6 -€                        
6070 kosten activiteit 7 -€                        In
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Inkomsten Basisactiviteiten 2.250,00€             6.437,50€             

8010 boetes -€                        

8020 boetes ALV -€                        

8050 sponsoring -€                        

8200 bijdragen / inschrijfgelden deelnemers 2.250,00€              5.037,50€              

8250 eigen bijdragen recreantencompetitie -€                        

8500 opbrengst wedstrijdboekjes -€                        

8799 overige opbrengsten 1.400,00€              

Inkomsten Reguliere Activiteiten 400,00€                -€                     

8301 eigen bijdrage (regionale) bondstraining -€                        

8402 eigen bijdragen Jeugdcup 400,00€                  -€                        

Inkomsten Innovatieve activiteiten -€                     -€                     

6011 opbrengsten activiteit 1 -€                        

6021 opbrengsten activiteit 2 -€                        

6031 opbrengsten activiteit 3 -€                        

6041 opbrengsten activiteit 4 -€                        

6051 opbrengsten activiteit 5 -€                        

6061 opbrengsten activiteit 6 -€                        

6071 opbrengsten activiteit 7

Uitgaven basisactiviteiten 4.850,00€             1.207,45€             

Uitgaven reguliere activiteiten 14.850,00€           4.958,33€             

Uitgaven innovatieve activiteiten 2.750,00€             1.153,15€             

Inkomsten basisactiviteiten 2.250,00€             6.437,50€             

Inkomsten reguliere activiteiten 400,00€                -€                      

Inkomsten innovatieve activiteiten -€                      -€                      

TOTAAL 19.800,00€           881,43€                
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