Financieel Jaarverslag ATC 2017
In het jaar 2017werd de ATC verblijd door een groot aantal nieuwe leden.Zowel jeugd als senioren.
Omdat de jeugd het eerste jaar vrijgesteld is van contibutie zal het effect van deze aanwas zich doen
voelen in 2018.
Het terras werd deels overkapt ( met dank aan Jaap Kamphuis)
Nieuwe kozijnen aan de noord en westgevel zijn in 2017 aangebracht.
Om een aantal maatregelen te kunnen nemen die met name de energierekeing van de club zal doen
dalen is een actie uitgevoerd onder de leden om certificaten te kopen. Deze actie is succesvol
verlopen en heeft 8350 euro opgebracht. In 2018 zal het bestuur een voorstel doen omdit bedrag uit te
geven.
Hieronder worden de belangrijkste punten weergegeven.

Contributie en ledenaantal
De contributie is in 2017met 5 euro verhoogd voor senioren. De contributie voor eerstejaarspupillen is
nihil en de contributie voorde overeige junioren is ongewijzigd. Het leden aantal is gelukkig gegroeid
en op een voor de club gezond niveau gekomen.

Sponsering en subsidies
De inkomsten van sponsoring en subsidies zijn dit jaar hoger dan in 2016., omdat voor 3 borden
voorruit is betaald Er is € 3429 binnengekomen. Dit bedrag bestaat uit:
Sinterklaas actie

€ 440

NL doet

€ 400

Oranjefonds

€ 294

Borden/website

€ 1400

Univé

€ 200

Club van 50

€ 175

De grote clubactie

,€ 320.

De opendag is dit jaar gesponsord door ADUARD 825. Er is 200 euro aan de ATC overgemaakt.
Waarvoor dank.

KNLTB
De bijdragen voor de KNLTB zijn onveranderd gebleven. Competiebijdrage is lager dan in 2016 omdat
de inkomsten voor de koffie nu bij de kantine is geboekt.

De kantine
De inkomsten van de kantine zijn gestegen deels door extra inkomsten deel doordat de koffiebijdrage
uit de competitiebijdrage aan de inkomsten zijn toegevoegd.

Baanhuur

In 2017 kreeg de ATC geen rekening voor de baanhuur van 2017. Dit betekent dat wij in 2018
mogelijk twee jaarafrekeningen moeten betalen, tesamen 13740 euro.

Liquide middelen
Het totaalbedrag op de spaarrekening en de bankrekening bedraagt samen 17320 euro. In dit bedrag
zit 8350 euro obligaties. Tevens is er nog geen baanhuur betaald ,groot 6870 euro. Dit betekent dat
feitelijk 2100 euro beschikbaar is.

Financieel beleid 2018.
In 2018 zal het bestuur een besluit nemen hoe het geld van de obligaties zal worden besteed.
Mogelijke kosten zijn een cv ketel, koelkast en vriezer. Ook het beregeningshok moet nog worden
aanepakt.Buitenschilderwerk is noodzakelijk.Ook heeft de jeugdcommissie de wens geuit om het
oefenhok te renoveren. Door het groter aantal leden is in de begroting een toename te zien van onze
reserve.In de komende 5 jaar zal ook een reserve moeten worden opgebouwd om de obligaties vanaf
2021 te kunnen terugbetalen. Enige restrictie in het uitgavenpatroon is daarom gewenst.

