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1. ALGEMEEN 
 
Bijgaande begroting is sluitend. 
 
Gezien de lasten van de begroting wordt voorgesteld: 
1.  de contributie voor jeugd- en seniorenleden op € 27,50 te stellen; 
2.  de jeugd gezien de ambities verplichten een actie te houden met een opbrengst van mini-

maal € 750; 
3. inleg voor de jeugdledenwedstrijden te stellen op € 1,50 per persoon. 
 
2. EXPLOITATIEBEGROTING 
 
BATEN: 
 

Omschrijving  Begroting 
2015 

Begroting 
2014 

Omzet kantine € 24.500   
Kosten kantine 13.000   
  € 11.500  € 11.000 
Contributies  7.975 7.475 
Sponsoring  5.750 5.750 
Club van € 25  1.800 1.750 
Subsidies  550 890 
Inleggelden wedstrijden  2.250 2.200 
Verplichte actie jeugd + verloting  1.750 1.400 
Bijdragen trainingen  2.610 2.560 
Bijdrage zelfwerkzaamheid gemeente  1.180 1.100 
Overige inkomsten  500 1.500 
 Totaal inkomsten 
 

 € 35.865 € 35.625 

 
LASTEN: 
 

Omschrijving Begroting 
2015 

Begroting 
2014 

Vergoedingen vrijwilligers €   4.600 €   3.900 
Huisvesting  5.280 4.839 
Huur en onderhoud veld 1.300 1.700 
Onderhoud machines 1.500 1.375 
Onderhoud en aanschaf overige materialen 2.700 3.800 
Trainingen (accommodatie) 1.900 3.200 
Schoolkaatsproject 400 392 
Bijdrage KNKB en Federatie 4.390 4.344 
Wedstrijdkosten 11.825 11.350 
Overige kosten 1.970 1.725 
 Totaal uitgaven 
 

€ 35.865 € 36.625 

 
Tekort   € 0 

 
€ 1.000 
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3. TOELICHTING BEGROTINGSPOSTEN  
 
INKOMSTEN: 
 
Kantine 
Omzet kantine seizoen 2014 was € 26.700. De inkoop was € 14.000. Het is gewenst de ra-
ming bescheiden te houden. 
 
Contributie 
De contributie is als volgt berekend: 
- senioren en jeugd 290 leden € 27,50 € 7.975 
Voorgesteld wordt de contributie voor zowel de jeugd als de senioren op € 27,50 te stellen 
om trainingen aan de jeugd te kunnen waarborgen en om het wegvallen van de jeugdsport-
subsidie en andere kostenverhogingen van de gemeente te compenseren. 
 
Sponsors 
In 2014 is ruim € 5.750 aan sponsorgeld ontvangen. Voor zover bekend zijn er geen opzeg-
gingen. Het is uiteraard wenselijk dat er mogelijke nieuwe sponsoren worden benaderd. 
 
Club van € 25 
In 2014 is € 1.850 ontvangen. In de deze begroting wordt uitgegaan van € 1.800. De spon-
sorcommissie krijgt de opdracht mee nieuwe leden voor deze club te werven. 
 
Subsidies 
Aan jeugdsportsubsidie is in 2014 € 1.100 ontvangen. Voor 2015 moet rekening worden ge-
houden met een korting van 50% in verband met bezuinigingen door de gemeente. Aldus is 
de begrote opbrengst voor 2015 € 550. 
 
Inleggelden 
Voor enkele senioren ledenwedstrijden in 2014 hadden we graag een grotere deelname ge-
zien. Voorgesteld wordt dat de jeugd € 1,25 in gaat leggen voor hun wedstrijden. Op basis 
van de ontvangen bijdragen 2014 en de voorlopige wedstrijdagenda 2015 wordt een inkomst 
van € 2.250 voor 2015 verwacht die als volgt is samengesteld: 
- inleg ledenwedstrijden  € 1.450 
- inleg Federatiewedstrijden  160 
- inleg KNKB-wedstrijden     640 
  € 2.250 
 
Verplichte actie jeugd + verloting hoofdklasse 
Aangezien de jeugdsportsubsidie in 2016 helemaal wegvalt moet dit op een of andere wijze 
worden gecompenseerd, omdat we onze ambities willen waarmaken. Dit kan niet alleen ge-
realiseerd worden door aanpassing van de contributie voor jeugdleden. Er is afgesproken 
met de jeugdcommissie dat zij met de jeugd die aan de zomertraining meedoet, waarvoor nu 
geen vergoeding wordt gevraagd, een actie houden die minimaal € 750 opbrengt. 
De verloting tijdens de heren hoofdklasse moet minimaal € 1.000 opbrengen. 
 
Bijdragen trainingen 
Het betreft hier de eigen training voor de senioren in de zaal en de trainingen die worden 
gegeven door de Federatie. Gezien de geringe deelname van de senioren in de winter 
2013/2014 moet de bijdrage naar beneden toe worden bijgesteld. Bij de jeugd is het enthou-
siasme duidelijk groter, dit kan naar boven toe worden bijgesteld.  
Deze post is als volgt berekend: 
- bijdrage senioren  550 
- bijdrage jeugdtraining zaal 36 personen à € 25 resp. € 50 1.500 
- bijdrage Federatietraining 14 personen à € 40    560 
  2.610 
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Bijdrage zelfwerkzaamheid gemeente 
Van de gemeente werd tot nu toe een bijdrage van € 1.325 ontvangen, omdat we zelf het 
gras maaien. De vergoeding is naar beneden toe bijgesteld tot € 1.180. 
  
Overige inkomsten 
Het betreft hier diverse inkomsten, zoals rente en andere eenmalige bijdragen, samen een 
bedrag van € 500.  
 
 
UITGAVEN: 
 
Kosten vrijwilligers 
De vergoedingen voor het verzorgen van de trainingen wordt op basis van de uitgaven voor 
2014 geraamd op € 4.600. Deze post is als volgt samengesteld: 
- jeugdtraining zaal € 1.100 
- hulptrainers jeugdtraining 200 
- zomertrainingen jeugd 1.500 
- hulptrainers zomertrainingen 1.000 
- attentie vrijwilligers 250 
- WA-verzekering 175 
- ongevallenverzekering    375 
 € 4.600 
 
Huisvestingskosten 
Doordat alle gebouwen nu in eigendom van de kaatsvereniging zijn, moeten enkele kosten 
naar boven worden bijgesteld. De huisvestingskosten van de accommodatie zijn als volgt 
opgebouwd: 
- klein onderhoud en aanvullingen inventarissen € 1.500 
- rioolrechten 500 
- waterschapslasten 300 
- recht van opstal gemeente Súdwest-Fryslân 50 
- schoonmaken 750 
- zaalhuur sporthal jeugdledenwedstrijd (6 uren) 180 
- verzekeringen opstallen 1.000 
- energie 1.000 
 € 5.280 
 
Huur en onderhoud veld 
De huur voor het veld wordt de komende jaren door de gemeente gelijdelijk naar beneden 
toe bijgesteld tot € 600. Voor 2015 ramen we de huur op € 800. Hiernaast moet nog rekening 
worden gehouden met € 500 voor andere onderhoudskosten van het veld. In totaal gaat het 
om een bedrag van € 1.300. 
 
Onderhoud machines 
Het betreft hier het onderhoud aan en brandstof voor de grasmaaier. Gezien de uitgaven in 
2014 moet rekening worden gehouden met een bedrag van € 1.500, wat als volgt is samen-
gesteld: 
- onderhoud  € 1.000 
- verzekering 175 
- diesel    325 
 € 1.500 
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Onderhoud en aanschaf overige materialen 
Het betreft hier het onderhoud van diverse materialen (banken, ballenkanon, e.d.). Daar-
naast gaat het om de aanschaf van kaatsballen. De specificatie is als volgt: 
- aanschaf kaatsballen (50)  € 1.000 
- aanschaf pupillen ballen (20) 400 
- kleding 200 
- onderhoud banken 200 
- onderhoud ballenkanon 200 
- overig onderhoud en aanschaffingen    700 
 € 2.700 
 
Trainingen 
De kosten van de trainingen zijn als volgt samengesteld: 
- kosten zaaltraining senioren €    550 
- kosten zaalhuur jeugdtraining 650 
- kosten training jeugd Federatie (14 personen à € 50)    700 
 € 1.900 
 
Schoolkaatsproject 
We gaan ervan uit dat in 2015 al de vier scholen in Bolsward weer meedoen met het school-
kaatsproject. Op deze wijze komen kinderen al op vroege leeftijd in contact met het kaatsen. 
Het schoolkaatsproject is voor de groepen drie en vier van de basisscholen en per groep 
wordt er drie keer een uur les in kaatsen gegeven. De kosten zijn als volgt te specificeren: 
Kosten trainer:  
 - 13 groepen à € 17,50 x 3 uren  € 683 
 - overige kosten 117 
 € 800 
Bijdrage basisscholen 50% 400 
 € 400 
 
Bijdrage KNKB en Federatie 
De bijdrage voor de Federatie is € 1,25 per lid. Rekening houdende met circa 290 leden be-
draagt de bijdrage voor 2015 € 360. 
De bijdrage aan de KNKB is als volgt berekend: 
- senioren 210 leden € 15,00 € 3.150 
- jeugd 80 leden € 11,00    880 
   € 4.030 
 
Wedstrijdkosten 
Deze post is op basis van de gegevens van eerdere jaren als volgt samengesteld: 
- muziek en geluid Hoofdklasseweekeinde €     700 
- tent hoofdklasseweekeinde 2.200 
- lijst Hoofdklasseweekeinde 250 
- springkussen Hoofdklasseweekeinde 150 
- prijzen Hoofdklasseweekeinde (Dames en Sudwesthoekpartij gesponsord) 1.000 
- vergunningen gemeente 250 
- kaatsaanmerkers 200 
- attentie scheidsrechters en masseurs 200 
- diverse kosten KNKB (scheidsrechters, licentiekosten, ca.) 1.200 
- prijzen overige wedstrijden 4.175 
- kransen   1.500 
 € 11.825 
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Overige kosten 
Op basis van de gegevens van voorgaande jaren is de raming als volgt samengesteld: 
- porti €    200 
- bureaumiddelen 100 
- drukkosten De Opslag 700 
- bankkosten 150 
- bestuurs- en representatiekosten 500 
- website 150 
- overige lidmaatschappen 20 
- inleg KNKB-afdelingswedstrijden    150 
 € 1.970 
 
 
4. VASTSTELLING BEGROTING 
 
Bovenvermelde begroting voor het jaar 2015 is vastgesteld op de algemene ledenvergade-
ring van kaatsvereniging Bolsward op 11 november 2014. 
 
 
de voorzitter,     de secretaris, 
 
 
 
 
(L. Leeuwen)     (J. Pagels) 
 
 


