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Financieel verslag Bridgeclub Waddinxveen 

boekjaar 1 september 2020 tot en met 16 augustus 20211. 
 

Het was weer een bijzonder boekjaar. Na een jaar waarin de clubcompetitie werd stilgelegd volgde dit boekjaar 

waarin er maar enkele avonden midden in het seizoen gebridged kon worden, vanwege de uitbraak van het 

Coronavirus. Deze onderbreking duurde de rest van het boekjaar. 

Buiten het gemis aan bridgegenot en het ontmoeten van clubgenoten, was de impact op de financiële 

huishouding aanzienlijk. Buiten het niet fysiek samen kunnen bridgen, zijn de omstandigheden en voorwaarden 

voor zaalhuur aangepast. De zaalhuur is weliswaar gehalveerd, maar in operationeel opzicht veranderde er ook 

veel. We moeten de bar zelf gaan bedienen, aanvankelijk onder de verantwoordelijkheid (juridisch en 

financieel) van de verhuurder (Woonpartners), maar actueel in discussie met alle huurders van de zalen.  

Jaarrekening 2020-2021 
BCW organiseert verschillende activiteiten, naast de clubavonden op de maandag- en donderdagavond. Elk van 

de activiteiten hebben een eigen inkomstenbron. De opzet van de financiële administratie is vanuit dit gegeven 

onderverdeeld naar de verschillende inkomstenbronnen. 

1. Clubcompetitie (de reguliere clubavonden op maandag en donderdag) 

 Inkomsten:  

o De contributie inkomsten zijn vrijwel conform de begroting. 

 Clubkosten: 

o Door de corona-lockdown zijn de clubdrives (paasdrive en einddrive) niet gehouden met 

lagere kosten als gevolg. 

o Ook de kosten voor het organiseren van de clubcompetitie liggen daardoor lager. 

o In de contributie is een afdracht naar de NBB opgenomen van € 23 per lid.  

o Er is minder uitgegeven aan bridge materiaal dan begroot, ondanks de aanschaf van een 

nieuwe laptop.  

o De vrijwilligersdag is niet gehouden vanwege de coronapandemie. 

Per saldo is de clubcompetitie ruim dekkend geweest en beduidend beter dan de begroting. Paradoxaal genoeg 

door de corona-lockdown. 

2. Clubloterij 

 De opbrengst van de loterij tijdens de clubcompetitie lag ook door de corona-lockdown stil. De 

opbrengst was het saldo in de kas (over een deel van het vorig boekjaar).  

3. Kroegentocht (september) 

 Niet doorgegaan 

4. Marathon (februari) 

 Niet doorgegaan 

5. Zomerbridge (vanaf juni tot september op donderdagavond) 

 Het zomerbridge is wel doorgegaan. Dit jaar gratis voor de leden.  Omdat de zaalhuur wel moest 

worden betaald, ontstond een (verwacht) tekort op deze deelexploiatie. 

6. Bridgecursus (augustus) 

 De bridgecursus, bedoeld om nieuwe bridgers te trekken, zal geld kosten (beamer en 

consumpties) 

De totale clubexploitatie laat een lager nettoresultaat zien dan begroot, vrijwel geheel terug te leiden op de 

effecten van de corona-lockdown. Het zwaarste effect hangt samen met de zaalhuur. Immers: twee/derde van 
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 Ivm vakantie van de penningmeester zijn de cijfers actueel tot 16 augustus. Voor de enkele te verwachten 

kostenposten zijn ramingen gedaan. 
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de contributie inkomsten (buitende NBB-afdracht) is bestemd voor de zaalhuur. Het bestuur is in het tweede 

kwartaal in overleg getreden met Woonpartners, de verhuurder, om een oplossing te vinden voor deze 

problematiek. Deze gesprekken zijn nog gaande. Wel is inmiddels toegezegd dat de huur voor de zaal 

gehalveerd zal worden. Er is nog geen afspraak gemaakt over de ingangsdatum van deze halvering. Vandaar dat 

vooralsnog rekening is gehouden met een huurnota op oude voorwaarden voor het derde kwartaal. (Ofschoon 

die nota nog niet is binnengekomen). 

 

  

INKOMSTEN UIGAVEN saldo INKOMSTEN UIGAVEN saldo

Reguliere Clubcompetitie
CLUB-INKOMSTEN

CLUB-INKOMSTEN; Contributie 13.600            13.419             

CLUB-INKOMSTEN; Sponsor inkomsten 100                  175                  

CLUB-INKOMSTEN; verhuur 150                  -                   

CLUB-INKOMSTEN; vermogensinkomsten -                  -                   

totaal 13.850            13.594             

CLUB-KOSTEN

CLUB-KOSTEN; attenties vrijwilligers 50              625

CLUB-KOSTEN; Bankkosten 210            155

CLUB-KOSTEN; bestuurskosten 190            39

CLUB-KOSTEN; Clubblad, website, etc 150            155

CLUB-KOSTEN; clubdrives 700            0

CLUB-KOSTEN; organisatiekosten clubavonden 650            0

CLUB-KOSTEN; lief en leed 120            149

CLUB-KOSTEN; materiaalkosten 2.000         655

CLUB-KOSTEN; NBB afdracht 4.000         3.861

CLUB-KOSTEN; Vrijwilligersdag 1.200         0

CLUB-KOSTEN; ZAALHUUR 4.368      4.319

CLUB-KOSTEN; bijdrage stepbridge -             -             

subtotaal 13.638      9.958

Reguliere clubcompetitie 212       3.636

KROEGENTOCHT

totaal -        0

LOTERIJ  149

MARATHON

totaal -        0

CLUB BRIDGECURSUS 50         150 -150

ZOMERCOMPETITIE

ZOMERCOMPETITIE; entreeinkomsten 1.950              0  

ZOMERCOMPETITIE; prijzen 400            0  

ZOMERCOMPETITIE; zaalhuur 728            720€          

ZOMERCOMPETITIE; organisatiekosten 300            0

totaal 522       -720

totale exploitatie 784       2.916

voorlopige resultaatrekening 1/9/2020 

tot 16-8-2021
 1-9-2020 tot 31-08-2021

BEGROTING
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De balans 
 

De balans is versterkt. Het eigen vermogen is toegenomen.  Het resultaat van de exploitatie 2020-2021 is 

toegevoegd aan het eigen vermogen.  

 Het eigen vermogen is aanzienlijk hoger dan het beleidsuitgangspunt van éénmaal de jaarlijks kosten 

voor de clubcompetitie.  

 Het lustrum zal gevierd gaan worden in het najaar. De voorziening op de balans is toereikend voor een 

mooi feest voor de leden. 

 

 

 

16-8-2021 31-8-2020 31-8-2019

ACTIVA
Inventaris                    -€                -€                    

Vooruit betaald / nog te ontvangen -€                   302€                1.911€                

liquiditeiten 39.870€             37.691€          46.007€              

TOTAAL ACTIVA 39.870€          37.993€       47.918€              

PASSIVA
Vooruit ontvangen / nog te betalen 1.000€               2.234€            12.759€             

Voorziening lustrum 60 jaar 11.100€             11.100€          11.100€              

Voorziening materiaal -€                   -€                -€                    

EIGEN VERMOGEN
deel jaarresultaat 2019-2020 194€                  819€               

resultaat boekjaar 2020 - 2021 2.916€               

Eigen vermogen 27.769€             24.659€          24.059€             

TOTAAL PASSIVA 39.870€                   37.993€                47.918€             

 BALANS


