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Begroting Bridgeclub Waddinxveen 

boekjaar 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022. 
 

Het wordt weer een bijzonder boekjaar. Ofschoon we bijna de coronapandemie achter ons kunnen 

laten zullen we een nieuw ritme moeten zien te vinden. De zaalinrichting vraagt meer aandacht dan 

we voor de coronaperiode gewend waren. Ook zullen we bar moeten bemensen.  

Vanwege de uitbraak van het Coronavirus kan de clubcompetitie niet zoals normaal starten en is de 

kroegentocht geannuleerd. Of de marathon doorgang kan vinden is nog onzeker. Er is vanuit gegaan 

dat de zomerbridge en clubcursussen in de zomer van 2022 wel doorgang kunnen vinden.  

BCW organiseert verschillende activiteiten, naast de clubavonden op de maandag en 

donderdagavond. Elk van de activiteiten heeft een eigen inkomstenbron. De opzet van de financiële 

administratie is daarom onderverdeeld naar de verschillende inkomstenbronnen. 

In fiscaal opzicht valt bridge vanaf 2022 niet meer onder de BTW vrijstelling voor sporten. Dat 

betekent dat er BTW moet worden geheven en afgedragen op de contributie. De NBB bereidt voor 

alle aangesloten clubs deze overgang met zijn consequenties voor. Naar het zich laat aanzien zal 

gebruik kunnen worden gemaakt van de ‘Kleine ondernemers regeling (KOR), hetgeen inhoudt dat 

we als club vrijgesteld worden van BTW afdracht. Dat kan tot een omzet van € 20.000 per jaar. Dat 

halen we in de reguliere competitie niet, maar bij het organiseren van de kroegentocht en marathon 

wel.  Hoe we die klip kunnen omzeilen is nog niet duidelijk. Mogelijk zullen we een andere 

organisatievorm moeten kiezen. 

Begroting 2021-2022 

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

 Inkomsten:  

o De contributie inkomsten zullen lager uitkomen. (Minder leden). Het bestuur heeft 

geen aanleiding gezien om de contributie te veranderen. De verlaagde zaalhuur 

maakt dat de reguliere competitie kostendekkend zal kunnen zijn. 

 Clubkosten: 

o Verder zullen meer vrijwilligers actief moeten zijn vanwege de bezetting van de bar.  

o In het najaar zal ook het 12e lustrum worden gevierd, dat ten laste wordt gebracht 

van de daarvoor bestemde voorziening op de balans. 

o Al enkele jaren wordt vanuit de leden gevraagd of ook overdag een clubcompetitie 

kan worden opgezet. Tezamen met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden van de zaal 

in het AFC vormt dit voor het bestuur de aanleiding om te (laten) onderzoeken of 

een andere ruimt, naast het AFC, in Waddinxveen beschikbaar is voor onze club, 

waar we als club overdag terecht kunnen. Aan het programma van eisen wordt 

gewerkt. We verwachten kosten te moeten maken voor een zoekopdracht en 

financieel/juridisch advies (€ 1.200). We hopen en verwachten dat ook leden met 

affiniteit voor dit onderwerk hun expertise willen inzetten. 

 

2. Clubloterij: De opbrengst van de loterij is voorzichtig begroot. 

3. Kroegentocht (september) wordt niet georganiseerd. 

4. Of de marathon georganiseerd gaat worden is nog onzeker.  
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5. Zomerbridge (vanaf juni tot september op donderdagavond): Het inschrijfgeld wordt verlaagd 

van € 6 per paar naar € 4 per paar, omdat de zaalhuur lager is geworden. 

6. Bridgecursus (augustus) kan waarschijnlijk eveneens doorgang vinden. 

 

Het geconsolideerde resultaat van de activiteiten van de Bridgeclub Waddinxveen zal nihil zijn,. 

 

 

INKOMSTEN UIGAVEN saldo

Reguliere Clubcompetitie
CLUB-INKOMSTEN

CLUB-INKOMSTEN; Contributie 12.537            

aantal clubmomenten 20-21

contributie 20-21

CLUB-INKOMSTEN; Sponsor inkomsten 100                  

CLUB-INKOMSTEN; verhuur

CLUB-INKOMSTEN; vermogensinkomsten

totaal 12.637            

CLUB-KOSTEN

CLUB-KOSTEN; attenties vrijwilligers 100             

CLUB-KOSTEN; Bankkosten 150             

CLUB-KOSTEN; bestuurskosten 1.500          

CLUB-KOSTEN; Clubblad, website, etc 300             

CLUB-KOSTEN; clubdrives 700             

CLUB-KOSTEN; organisatiekosten clubavonden 400             

CLUB-KOSTEN; lief en leed 150             

CLUB-KOSTEN; materiaalkosten 250             

CLUB-KOSTEN; NBB afdracht 3.657          

CLUB-KOSTEN; Vrijwilligersdag 1.200          

CLUB-KOSTEN; ZAALHUUR 4.400          

subtotaal 12.807        

Reguliere clubcompetitie -170          

KROEGENTOCHT

totaal 0

LOTERIJ 250

MARATHON

totaal 0

CLUB BRIDGECURSUS -150 -150

ZOMERCOMPETITIE

ZOMERCOMPETITIE; entreeinkomsten 1.400              

ZOMERCOMPETITIE; prijzen 300             

ZOMERCOMPETITIE; zaalhuur 730             

ZOMERCOMPETITIE; organisatiekosten 300             

totaal 70             

totale exploitatie -            

concept begroting 2021-2022


