
Financieel jaarverslag UHTT 2018 

 

Balans en winst/verlies 2018 versus 2017: 

 

 

2018 was financieel een prima jaar voor de vereniging. Het boekjaar is afgesloten met een 
toevoeging aan de algemene reserve van 2.042 euro. Hiermee maken we de vereniging robuuster en 
kunnen we vaste kostendekkend houden in situaties van onzekerheid in de toekomst.   

In 2018 hebben we de automatische incasso geïntroduceerd. Dit heeft geleid tot nul openstaande 
debiteuren met leden aan het eind van het jaar. Applaus voor jezelf als lid dat we dit hebben bereikt, 
het voorkomt een hoop administratieve ergernis. Enig punt van aandacht is de relatie met de diverse 
aanbieders van zwemwater. Er is voor ruim vierduizend euro aan afgenomen badwater gereserveerd 
waarvoor aan het eind van 2018 nog geen of een incorrecte factuur is ontvangen.  

Tenslotte nog veel dank voor de sponsors van de vereniging, Wim Wennekes en Gerrit Heijkoop, die 
met zijn bedrijf LOE weer alle nieuwe vaste leden van een shirt heeft voorzien. 

  

Financien UHTT 

2018 Act 2017 Act 2018 Act 2017 Act
Balans Activa Passiva Activa Passiva W&V Debet Credit Debet Credit

Debiteuren 210,00         460,00    Opstartkosten -              405,3       
Leden -                385,00     
Overig 210,00         75,00       Bankkosten 185,4         3,4           
Leden-strippenkaart -                

Clubkleding 738,0         -           
Vooruitbetaalde bedragen 675,00         300,00    -           

Materialen 94,3            -           

Ontspanning & representatie 338,7         -           
Bank 6.487,48      1.489,50 

Bondskosten 1.594,8      735,0       
Eigen Vermogen 3.233,13 1.190,82 
Gerserveerde winst 1.190,82 -           Competitiekosten 300,0         -           
Resultaat lopend boekjaar 2.042,31 1.190,82 

Zwembadhuur 4.744,6      225,0       
Vooruitontvangen bedragen

Webhosting & IT -              -           
Voorzieningen 4.139,35 -           -           

Trainersvergoeding 1.070,0      170,0       
Crediteuren -           1.058,68 

Sponsoring 1.438,5   694,5       
Totaal 7.372,48      7.372,48 2.249,50 2.249,50 

Contributieinkomsten 9.669,5   2.035,0   
strippenkaart 1.365,0   
vaste leden 8.304,5   

Totaal 9.065,6      11.108,0 1.538,7   2.729,5   
Werkkapitaal 3.233,1        1.190,8   

Resultaat 2.042,31 1.190,82 



 

2018 versus budget 2018: 

 

 

 

Het budget van 2018 voorzag in een ledengroei naar 50 leden. In werkelijkheid zijn we geëindigd op 
90, waarvan 31 aspirant. Door de ledengroei en de wens betere zwemfaciliteiten aan te bieden is er 
meer geïnvesteerd in het zwemwater in vergelijking met budget. Ondanks het aantrekken van een 
vaste zwemtrainer is er (nog) niet meer uitgegeven aan andere externe trainers of het vergoeden van 
interne trainers, mede hierdoor is er op de trainerskosten een voordeel gehaald t.o.v. budget. Op 
sponsoring is veel meer binnen gehaald dan begroot door het continueren van de shirtsponsoring 
vanuit LOE en de onverwachte bijdrage vanuit de Rabo clubkas. 

  

2018 Act 2018 Bud
W&V Debet Credit Debet Credit

Opstartkosten -              -           

Bankkosten 185,4         78,0         

Clubkleding 738,0         322,0       

Materialen 94,3            160,0       

Ontspanning & representatie 338,7         130,0       

Bondskosten 1.594,8      760,0       

Competitiekosten 300,0         300,0       

Zwembadhuur 4.744,6      2.160,0   

Webhosting & IT -              

Trainersvergoeding 1.070,0      2.120,0   

Sponsoring 1.438,5   150,0       

Contributieinkomsten 9.669,5   5.880,0   
strippenkaart 1.365,0   105,0       
vaste leden 8.304,5   5.775,0   

totaal leden: 90,0         50,0         

Totaal 9.065,6      11.108,0 6.030,0   6.030,0   

Resultaat 2.042,31 -           



Budget 2019 

 

 

Het budget van 2019 voorziet in een groei naar 100 leden, deels via de doorstroom van aspirant naar 
vast en deels via de instroom van nieuwe leden. Er zal verder geïnvesteerd worden in de kwaliteit 
van het zwemwater en de trainers en er wordt weer een cursus borstcrawl georganiseerd. De NTB 
contributie is per lid met 1 euro per jaar gestegen, welke direct wordt doorberekend aan de leden. 
Het bestuur heeft besloten geen verdere contributieverhoging door te voeren in 2019. Dit heeft tot 
gevolg dat er geen verdere dotatie aan de algemene reserve plaats zal kunnen vinden op basis van 
dit budget, echter is de vereniging op dit moment financieel gezond genoeg om in 2019 de focus 
volledig te leggen op het professionaliseren van de sportieve infrastructuur. Op naar opnieuw een 
geweldig UHTT triathlon-jaar! 

 

Luuk 

Penningmeester UHTT 

  

UHTT
Budget 2019 2019

Contributies 14.076,00                                  
Kleding
Zwemcursus 1.400,00                                    
Strippenkaarten 595,00                                       
Sponsoring 949,00                                       
NTB contributie leden 2.262,00                                    
TOTALE INKOMSTEN 19.282,00                                  

Werving 100,00                                       
Bodybooz 550,00                                       
Shirts nieuwe leden 1.000,00                                    
Kleding trainers/overig 250,00                                       
Bank 275,00                                       
NTB contributie leden 2.262,00                                    
NTB Club lidmaatschap 108,00                                       
Reservering EV -                                              
Trainers 4.112,50                                    
IT -                                              
Bodyboost 500,00                                       
NTB Competitie 600,00                                       
Zwemwater 9.224,50                                    
Materialen 300,00                                       
TOTALE UITGAVEN 19.282,00                                  
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