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Financieel jaarverslag D.B.Z.P.-boekjaar 2020-2021 
Zaandam, 04 september 2021 
 
Geachte leden 
 
In dit verslag worden de resultaten weergegeven van het gevoerde financiële beleid door de Dartbond 
Zaanstreek Purmerend in het financiële boekjaar 2020-2021.  
Verder staat in dit verslag het resultaatoverzicht ten opzichte van de begroting over het boekjaar en 
kunt u lezen hoe het is gesteld met de liquide middelen van onze bond.  
Als laatste ligt ter vaststelling de begroting over het boekjaar 2021-2022 aan u voor. 
 
De coronacrisis heeft ook dit jaar weer zijn weerslag gehad op de financiële huishouding van onze 
vereniging meer hierover is te lezen in het begrotingsresultaat. 
 
Tijdens de laatste ALV hebben de leden Anja Stuurman gekozen als lid van de kascontrolecommissie. 
Omdat statutair is bepaald dat de kascontrolecommissie uit twee leden behoort te bestaan hebben wij 
toen als bestuur aangegeven dat we op zoek zouden gaan naar een tweede lid. Gelukkig is Martin 
van Exter in april dit jaar bereid gevonden om de commissie te completeren. Anja en Martin zijn op 28 
juni 2021 bijeengeweest om de financiële administratie te controleren. De commissie heeft van deze 
controle een verslag gemaakt en zal deze presenteren aan de aanwezigen op de Algemene 
ledenvergadering (ALV) van 4 september 2021. 
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Begrotingsresultaat seizoen 2020-2021 
 
In mei en juni 2020 werd de inschrijving voor de wintercompetitie 20-21 gestart omdat de verwachting 
was dat dit een reëel scenario was. Helaas kwam dit scenario niet uit en konden we het afgelopen 
seizoen niet opstarten. Besloten werd om het inschrijfgeld (in twee gelijke delen) aan de leden terug te 
storten. Omdat een deel van het inschrijfgeld in het vorige boekjaar(mei) was binnengekomen levert 
dit een negatief resultaat op van € 2564,40.  
Het financiële boekjaar 2020-2021 begonnen we met een banksaldo van € 9160. De uitgaven zijn 
zoals hieronder te zien is € 8420. Dit verklaart het lage banksaldo per 31 mei 2021. 

 

Liquide middelen per 31 mei 2021 
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Begroting seizoen 2021-2022 
Deze inschrijving voor de wintercompetitie geschiedt onder de toezegging dat het volledige 
contributiegeld wordt teruggestort indien het gehele seizoen 2021-2022 niet gespeeld kan worden. Of 
het ook mogelijk is een deel van de contributie terug te betalen wanneer slechts een deel van de 
competitie gespeeld kan worden, kan nu helaas nog niet worden aangegeven. Wij teerden de 
afgelopen tijd fors in op onze reserves. Kan er helemaal niet gegooid worden, dan kunnen wij 
bepaalde kostenposten beperken. Denk aan Teambeheer, bekers etc. Dat is echter niet mogelijk bij 
een gedeeltelijke competitie. Dan moeten wij net zoveel kosten maken als bij een volledig jaar. 
Om de kosten van Teambeheer te beperken, zullen wij net als vorig jaar alle teamleden (behalve 
captain en reserve captain) in eerste instantie op inactief zetten. Zij worden actief zodra de competitie 
werkelijk start. 
Wij hebben als bestuur besloten om komend seizoen nog niet deel te nemen aan de Brabantcup 
competitie. Deelname kost jaarlijks zo'n 25% van onze totale begroting. Door één jaar over te slaan, 
kunnen wij onze financiële positie verbeteren. 
 
 
 

 
  

Begroting DBZP
BOEKJAAR 2021-2022
Inkomsten
competities in 16.800,00€     
 Totaal inkomsten 16.800,00€     

Uitgaven  €               -   
competities uit -3.500,00€      
website -550,00€         
bestuurskosten -5.200,00€      
verzekeringen -450,00€         
diversen uit -250,00€         
commissiekosten -400,00€         
toernooien uit -600,00€         
 Totaal uitgaven -10.950,00€    

verlies/winst saldo 5.850,00€       
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Specificatie begroting 
Competities 

 
 
Toernooien 

 
 
Website 

 
 
Bestuurskosten 

 
 
Verzekeringen 

 
 
Diversen 

Competities in  €        16.800,00 

Competitie uit  €         -3.500,00 

Winter

inschrijvingen (780)  €        15.600,00 

mutaties (30)  €             600,00 
wedstr. form.  €            -400,00 

kampioensschalen  €            -200,00 

Zomer

inschrijvingen (15)  €             600,00 

prijzen  €            -200,00 

huur banen  €                     -   

Beker

prijzen  €            -200,00 

diversen  €                     -   

Uitslagenprogramma
Teambeheer -2.200,00€               
Mollie -300,00€                    

Toernooien in  €              -   

Toernooien uit  €     -600,00 

Kerst/Nieuwjaar+ Paas

huur banen  €              -   

prijzen  €     -400,00 

consumpties  €     -200,00 

Website  €     -550,00 

Hosting en onderhoud website -550,00€      

Bestuurskosten  €     -5.200,00 

Vrijwilligersvergoeding (5 x € 600) -3.000,00€      

Vergaderingen /inschrijfavonden  €        -500,00 

Kantoorartikelen  €        -500,00 

PC vergoeding (max 2)  €     -1.200,00 

Verzekeringen  €  -450,00 

WA (Allianz) -450,00€   
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Commissies 

 
 
 
04 september 2021 
 
Namens het bestuur van de DBZP, 
De penningmeester 
Peter Loos 

 

Diversen uit  €  -250,00 

Bankkosten -250,00€   

Commissies  €     -400,00 

Tuchtcommissie -200,00€      

Controlecommissie  €     -200,00 


