
Exploitatie overzicht Flevostar Dronten 2020

Omschrijving Begroting Uitkomst Uitkomst

2021 2021 2020

Inkomsten

Contributies 2.900,00€      2.452,00€        € 3.113,25

Rente -€               -€                 € 2,26

Donaties en subsidies 1.250,00€      754,07€           € 17.628,60

Sponsoring JvH toernooi -€               -€                 € 0,00

Collecte 500,00€         7,50€               € 211,61

Bijdragen voetbal -€               -€                 € 0,00

Overige inkomsten 750,00€         813,00€           € 0,00

Totaal 5.400,00€      € 4.026,57 € 20.955,72

Uitgaven

Huur sporthal 3.000,00€      2.316,50€        5.230,75€      

Consumpties 't Dok 600,00€         280,00€           551,00€         

Contributie Gehandicaptensport Nederland 600,00€         -€                 559,70€         

Deelname voetbal -€               -€                 -€               

kosten JvH toernooi e.a. -€               -€                 -€               

Kosten jubileum -€               -€                 -€               

overige kosten voetbal 100,00€         -€                 -€               

Aanschaf materialen 100,00€         -€                 281,20€         

onderhoud rolstoelen 50,00€           -€                 -€               

Kosten Darten 50,00€           -€                 -€               

Kosten Rolstoelbasketbal 50,00€           -€                 -€               

kosten Flevostar-Tennis 50,00€           -€                 -€               

kosten ritmisch gym 50,00€           187,43€           -€               

Verzekeringskosten 200,00€         170,04€           166,32€         

Kosten vrijwilligers 250,00€         449,72€           214,28€         

Lief en leed -€               58,95€             -€               

Vervoerskosten 800,00€         -€                 -€               

Drukwerk 30,00€           7,50€               -€               

Kosten website 30,00€           201,65€           145,20€         

Reclame/promotie 250,00€         444,40€           -€               

Administratiekosten 450,00€         520,12€           444,73€         

Vergader- en bestuurskosten 350,00€         307,20€           604,45€         

Bankkosten 160,00€         161,40€           155,37€         

Diversen 100,00€         50,00€             470,50€         

Onvoorzien -€               -€                 -€               

7.270,00€      € 5.154,91 € 8.823,50

Exploitatieresultaat( - is verlies) -1.870,00€     -1.128,34€       12.132,22€    

Totaal 5.400,00€      € 4.026,57 € 20.955,72
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Nadere toelichting op het exploitatie- overzicht Flevostar Dronten 2021.

Zoals ik bij het maken van de begroting voor 2021 al opmerkte, was het vanwege de 

onzekerheden rondom corona lastig om de begroting voor 2021 op te stellen. Uiteindelijk  is het 

resultaat beter dan voorspeld, maar in dit geval is dat niet echt gunstig te noemen. We hebben 

namelijk minder kunnen sporten dan ik vooraf gehoopt had. Dat scheelt in de zaalhuur, maar 

natuurlijk is het vooral jammer, en hadden we daardoor minder contributie-inkomsten. Verder 

konden we door corona niet collecteren, waardoor een andere grote bron van inkomsten wegviel.  

Het was de bedoeling om mee te doen met de Grote Club-actie, maar uiteindelijk hebben we daar 

toch van af gezien: bij nader inzien leek het teveel inspanning voor het te verwachten resultaat. 

Uiteindelijk hebben we toch nog een kleine 12,00 gekregen ;). We hebben besloten om ook in 

latere jaren niet meer deel te nemen aan deze actie. Verder hebben we nog geen begin kunnen 

maken met ons vervoersproject, omdat alles afgelopen jaar nog grotendeels op slot zat. Wat wél 

positief is, is dat we reclame hebben kunnen maken voor onze club dmv van onze sinterklaas-

actie.  We hebben ons daarmee toch positief kunnen presenteren en zijn dan ook van plan om 

dat dit jaar weer zo'n soort actie te houden.
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