Financieel Jaarverslag ATC 2018
Het financieel resultaat van 2018 is vergelijkbaar met 2017. Naast de toename van de kosten voor het
onderhoud zijn de inkomsten van sponsoring ook toegenomen. Daarnaast is ook in 2018 het aantal
leden gestegen.Zowel jeugd als senioren.
Ook is er zomeravondcompetitie gestart, met dank aan Loek. Naast de gezellige avonden bracht dit
initiatief ook meer barinkomsten met zich mee
Hieronder worden de belangrijkste punten weergegeven.

Contributie en ledenaantal
De contributie is in 2018 gelijk gebleven.. Het leden aantal is gelukkig nog gegroeid De
jeugdcommissie heeft hieraan een goede bijdrage geleverd.

Sponsering en subsidies
De inkomsten van sponsoring en subsidies zijn dit jaar hoger dan in 2017.,met name door de Poiez
jeugd sponsoraktie en de hoge inkomsten van de sinterklaas Er is € 3866 binnengekomen. Dit bedrag
bestaat uit:
Sinterklaas actie

€ 700

Poiez

€ 871

NL doet

€ 250

Jantje beton

€ 242

Oranjefonds

€ 226

Borden/website

€ 400

Univé

€ 200

Club van 50

€ 175

De grote clubactie

,€ 477.

Rabobank clubaktie

,€ 325

KNLTB
De bijdragen voor de KNLTB zijn onveranderd gebleven.

Onderhoud
De uitgaven voor het onderhoud zijn dit jaar hoger dan in 2017. Dit komt met name door de aanschaf
van een nieuwe verwarmingsketel, een koelkast en een vriezer. Ook is er betaald voor
schoonmaakactiviteiten.

De kantine
De inkomsten van de kantine zijn gestegen . Met name de zomer competitie georganiseerd door Loek
zal hier debet aan zijn.

Baanhuur
In 2018 is de baan huur weer gestegen en bedraagt nu 7134 euro.

Liquide middelen
De reserve is dit jaar gestegen tot 7085 euro. Daarnaast beschikt de ATC nog over 8350 obligaties. .

Financieel beleid 2019.
Gezien de huidige financiele situatie kan de contributie voor het jaar 2019 ongewijzigd blijven.
Het bestuur wil het geld van de obligaties gebruiken voor het aanschaffen van zonnepanelen.
Hiervoor kunnen panelen worden ingekocht via de energiecooperatie de Monniksroos, zodra deze een
dak gevonden heeft waarop die kunnen worden geplaatst of door ons. In het laatste geval worden de
panelen op het dak van de kantine geplaatst.Buitenschilderwerk is noodzakelijk.
Door het groter aantal leden is in de begroting een toename te zien van onze reserve.In de komende
jaren zal ook een reserve moeten worden opgebouwd om de obligaties vanaf 2021 te kunnen
terugbetalen. Enige restrictie in het uitgavenpatroon blijft daarom gewenst.

