Financieel verslag 2019 en status 2020
Financieel verslag 2019
Onderstaand een toelichting op de jaarcijfers 2019 van de vereniging.
De kascommissie en de penningmeester hebben de jaarrekening 2019 al besproken, maar de formele
decharge van het bestuur, voor de verantwoording over 2019, zal uiteraard pas plaatsvinden op de
ALV van 9 juli a.s..
De jaarrekening 2019 is als aparte bijlage toegevoegd. De belangrijkste resultaten en bevindingen zijn
hieronder kort samengevat. De cijfers tussen haakjes betreffen de begroting 2019.
Resultaat:

€ 25.114

(€ 11.350)

In de winst- en verliesrekening op bladzijde 5 worden alle opbrengsten en kosten per soort
opgesomd. In bijlage 2 wordt hetzelfde gedaan, echter dan per commissie. Dit komt overeen met de
besturingsstructuur van onze vereniging en het daar bijhorende begrotingsproces. Daar valt te lezen:
Opbrengsten

€ 214.385

(€ 220.000)

Kosten

€ 189.271

(€ 208.650)

Zoals hierboven is te zien, zijn de opbrengsten lager dan begroot. Hierin zitten twee effecten: we
hebben helaas minder leden dan begroot, maar het aantal handicap registraties is weer hoger dan
begroot. Op bladzijde 10 van de jaarrekening is terug te lezen dat we ultimo 2019 1477 leden hadden
ten opzichte van 1540 in 2018. Toen gedurende het jaar duidelijk werd dat we het aantal begrote
leden niet zouden halen, zijn alle commissies verzocht om extra scherp op de kosten te letten. Zoals
uit de tabel in bijlage 2 blijkt zijn bijna alle commissies daar goed in geslaagd, waardoor de kosten
(veel) lager zijn uitgevallen. De resultante hiervan is dat het resultaat ruim hoger is uitgevallen. Het
bestuur bedankt de commissies dan ook voor hun scherpte, inzet en betrokkenheid.
Het eigen vermogen van de vereniging komt na toevoeging van het resultaat 2019 op € 247.295.
In het jaar 2019 hebben we het 25 jarig bestaan van onze vereniging gevierd met diverse
evenementen gedurende het jaar. Hier hebben we in vorige jaren voorzieningen voor getroffen en in
2019 nog eens € 10.000 voor begroot. In totaal heeft het lustrum € 42.435 gekost. Van dit bedrag
wist de lustrumcommissie zelf € 12.790 te financieren uit opbrengsten van kleding, sponsoring,
inschrijfgelden en wedstrijdgelden en is er door de vereniging € 29.645 bijgedragen. Ook de
lustrumcommissie wordt nogmaals bedankt voor haar inzet en betrokkenheid.
Status financiën 2020
Het moge duidelijk zijn dat voor de BV de “lockdown” ten gevolge van de Corona crisis, net als voor
andere ondernemers, een stevige impact heeft. Net toen het (hoog)seizoen voor de deur stond
moest de baan gesloten worden. Ruim 2 maanden is er dus sprake geweest van omzetderving, terwijl
het grootste deel van de vaste kosten gewoon door bleef lopen. Bedrijven die normaliter een
golfevenement organiseren denken nu twee keer na, want ook zij zijn geraakt door de crisis en
moeten keuzes maken. Leden en greenfee-ers, die onverhoopt in de problemen zijn gekomen,
zeggen wellicht hun lidmaatschap op cq. gaan minder rondjes lopen. De eerste financiële
voorspellingen waren dan ook niet geweldig, wat ook in een van de eerste quarantaine
nieuwsbrieven was te lezen. Gelukkig mocht de baan onder restricties medio mei weer open en

zien we positieve ontwikkelingen. We hebben sinds de heropening van de baan al weer 19 nieuwe
leden mogen begroeten en ook lijkt het erop dat de greenfee-ers de weg weer hebben gevonden
naar onze baan. Ook Willem II heeft zijn jaarlijkse golfdag nu opgesplitst in meerdere golfdagen op
onze baan en Feyenoord heeft zijn jaarlijkse golfdag op onze baan nog steeds staan in september.
Last but not least wordt er door de BV keihard gewerkt om met ludieke acties en een vernieuwde
Golfacademie nog meer mensen naar onze baan te verleiden. En dan liefst niet éénmalig. Hoewel er
nog veel werk aan de winkel is, is de laatste financiële voorspelling flink positief bijgesteld.
Voor de vereniging kan nu al worden vastgesteld dat we meer geld gaan overhouden dan in de
begroting is vastgesteld. De reden is voor de hand liggend: er hebben minder activiteiten
plaatsgevonden, de competitie is helaas niet doorgegaan en vergaderingen vonden veelal via het
beeldscherm plaats. Deze extra gelden willen we graag inzetten voor een geste naar al onze leden.
Wij hebben tenslotte 2 maanden helaas niet kunnen golfen. Over die geste is reeds apart
gecommuniceerd.
Tot slot: heb je na het lezen van bovenstaande of het bestuderen van de jaarrekening nog vragen en
je wilt niet wachten tot de ledenvergadering mail dan gerust naar secretariaat@golfclubprisedeau.nl.
Vermeld dan bij onderwerp: Jaarrekening 2019.

