
Kascommissie UGHV 

Ulft 4 april 2022 

 

Op 4 april 2022. Hebben: Yvonne en Joris de kascontrole gedaan bij Bas Aalders. 

We hebben het volgende gecontroleerd: 

- De banksaldo’s van de rekeningen courant en de spaarrekening 

- De verschillende Grootboekrekening welke op de balans voorkomen  

- Ook hebben we enkele boekingen gecontroleerd en Bas om uitleg gevraagd 

Het exploitatieresultaat laat een positief resultaat zien van 360,- dit is prima gezien de opbrengsten 

die in 2021 duidelijk minder zijn. De contributie van het 3de kwartaal is niet geint i.v.m. corona 

coulance dit geldt ook voor de sponsoropbrengst die ook niet in rekening zijn gebracht bij de 

sponsoren om die zelfde reden. Bij de uitgaven zien we ook dat er minder zaalhuur is betaald en de 

afdracht naar het NHV was in 2021 lager dit alles ook i.v.m. Corona coulance. 

De kascommissie wil het bestuur graag het advies geven om in de toekomst de volgende zaken 

goed in de gaten te houden: 

De vergoeding van het oud-papier: hoe lang houdt dit nog stand? Dit geld ook voor de subsidie van 

de Gemeente welke elk jaar wordt afgebouwd komen hier nieuwe inkomsten voor in de toekomst. 

Tevens zien we dat de contributieopbrengst ook afneemt, houd dit in gaten onderneem tijdig actie. 

Een tip voor de sponsorcommissie: wacht niet te lang met het zenden van facturen voor het jaar 

2022 naar de sponsoren. En blijf de inkomsten hiervan in de gaten houden hier kun je snel zien wie er 

als sponsor de factuur betaald. Er zullen sponsoren bij zitten die door de Coronacrisis misschien niet 

meer in staat zijn om de club te ondersteunen. 

             Begroting 2022 

 

De begroting van 2022 geeft een exploitatietekort aan van 5400,- 

Dit is duidelijk te zien doordat er minden inkomsten dan uitgaven  zijn, zoals subsidies en 

contributieopbrengsten. 

De uitgaven zullen in 2022 hoger zijn voor b.v. zaalhuur en NHV. Gezien de financiële 

middelen die UGHV nog heeft zal dit voor 2022 geen probleem zijn maar hou er rekening 

mee dat je snel inteer op je financiële situatie wanneer dit structureel gaat worden. 

Er zal regelmatig een financieel overzicht voorgelegd moeten worden tijdens de 

bestuursvergadering. Verder zag de administratie er verzorgt uit en geven wij als kascommissie de 

complimenten aan de penningmeester. 

Yvonne Jebson en Joris Wijkamp 

 


