
Begroting  Atletiek Regio West Brabant  2019

Inkomsten Begroot 2018 Verwachting 2018 Begroot 2019

Contributies verenigingen € 1.250,00 € 1.250,00 € 1.275,00   In 2019 =  Deelname in ARWB door 10 verenigingen = € 127,50, zie opmerking 1

Verrekening t.b.v. Interregio € 2.000,00 € 702,69 € 1.000,00   In 2019 zal misschien busvervoer nodig zijn, de plaats v/d wedstrijd is nog niet bekend

Totaal € 3.250,00 € 1.952,69 € 2.275,00

Uitgaven Begroot 2018 Verwachting 2018 Begroot 2019

Crosscompetitie:

    Bekers A/B/senioren/masters en Medailles € 300,00 € 267,09 € 285,00

    Prijsuitreiking cross, consumpties / prijsjes € 150,00 € 109,60 € 125,00

    Evaluatievergadering cross-seizoen € 40,00 € 28,40 € 40,00

Andere uitgaven:

   Website € 90,00 € 87,12 € 95,00

   Kilometervergoeding bestuur over 2017 € 100,00 € 136,04 € 145,00

   Bestuurskosten € 250,00 € 275,05 € 275,00

   Vergaderkosten € 250,00 € 115,00 € 170,00

   Kosten ING Bank € 120,00 € 129,11 € 140,00

   Diversen € 50,00 € 0,00 € 0,00

   Interregiowedstrijd € 2.000,00 € 702,69 € 1.000,00

Totaal € 3.350,00 € 1.850,10 € 2.275,00

Verschil € 102,59

 1)  In verband met de eerder door de ALV uitgesproken wens:  Dat verder interen op het eigen vermogen van de vereniging ARWB niet wenselijk is,

 kan een sluitende begroting alleen worden bereikt door de contributie jaarlijks te verhogen, ( a.d.h.v. het wettelijk inflatiecijfer van 2% over 2017 / 2018 ) en voor 2019 vast te stellen op €127,50 per vereniging.

( bron:  Centraal Bureau voor de Statistiek, 06-10-2018, zie bijlage! )

 2)  Afspraak m.b.t. kosten interregiowedstrijd is als volgt :

 Totale kosten van T shirts, consumptiebonnen, vervoer enz. wordt gedeeld door het aantal deelnemers aan de wedstrijd en wordt doorbelast naar de verenigingen naar verhouding 

 van het aantal deelnemers per vereniging.   Op de exploitatie van de ARWB heeft dit geen invloed.  Besluit van de ALV bij najaarsvergadering in 2008.  ( voorstel 2 van 5 zoals gedaan door bestuur ARWB )


