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versie 3 2-nov-20

 Begroting  Begroting  Realisatie  Begroting 
2021 2020 Herzien 2019 2019

2.1 Training                  31.200                      31.370               15.957                      22.500 
2.2 Activiteiten                    1.750                        2.000                  1.904                        1.800 
2.3 Wedstrijden                    6.750                        7.000                  6.685                        5.500 
2.4 Overig                    1.500                        2.250                  3.962                        2.250 
2.5 Doelsubsidies en Grote Club Actie                -10.492                    -10.000                -5.299                       -1.250 
2.6 Interne subsidiëring THOR                -12.045                    -13.750                         -                      -12.800 

Totaal wedstrijdsport 18.663                 18.870                     23.208              18.000                     

3.1 Training                  18.000                      20.562               19.964                      21.430 
3.2 Activiteiten                    1.730                        3.950                    -242                        2.600 
3.3 Wedstrijden                                -                           -                                  -   
3.4 Overig                    6.126                        1.500                  1.133                            850 
3.5 Doelsubsidies/opbrengsten                   -5.320                       -5.720                         -                         -4.880 

Totaal recreatie 20.536                 20.292                     20.855              20.000                     

4.1 Training                    6.400                        6.600                  6.411                        5.600 
4.2 Activiteiten                            -                              450                  2.283                        1.500 
4.3 Wedstrijden                       -2.500                -3.791                       -3.000 
4.4 Overig                        720                        1.450                     502                        2.300 
4.5 Doelsubsidies/opbrengsten                                -                      -245                                -   
4.6 Interne subsidiëring

Totaal wandelsport 7.120                   6.000                       5.160                 6.400                       

5.1 Training                    4.500                        5.600                  4.651                        6.050 
5.2 Activiteiten                    1.800                        2.200                  1.282                            780 
5.3 Wedstrijden                            100                            100 
5.4 Overig                    2.296                            800                  1.602                            750 
5.5 Doelsubsidie/opbrengsten                          -500 

Totaal Nordic Walking 8.596                   8.200                       7.535                 7.680                       

6.1 Training                        8.370                  8.488                        8.250 
6.2 Materialen                            500                     554                            500 

Totaal gym 7.800                   8.870                       9.042                 8.750                       

7.1 Activiteiten                    1.100                        1.120 -437                                                950 
7.2 Overig                      -340                          -320 1.237                                            -150 

Totaal Jeu de Boules 760                       800                           800                    800                           

9.1 Huisvesting 74.200                 69.155                     76.803              67.600                     
Subsidie StVvT baanhuur -5.000                  
Reservering groot onderhoud 5.000                   

9.2 Personeel 44.700                 46.900                     43.396              42.020                     
9.3 Communicatie leden 5.600                   7.800                       9.884                 10.000                     
9.4 Verenigingskosten 18.478                 26.100                     24.768              28.100                     

Bestuur en commissies 3.250                   
Kantinekosten 3.500                   

9.4.1 Afschrijvingen 18.930                 18.930                     19.089              19.350                     
9.5 Financiele mutaties -530                     300                           31                       5.900                       

Diverse lasten 3.787                 
Interne subsidie Wedstrijdafdeling 12.045                 13.750                     -                     12.800                     
Totaal algemeen 180.173              182.935                  177.758            185.770                  
Totaal lasten 243.648          245.967             244.358        247.400             

10.1 Barinkomsten 35.000                 61.000                     53.052              57.500                     
10.2 Evenementen 2.000                   8.000                       21.359              10.000                     
10.3 Overige inkomsten 6.000                   7.000                       19.526              14.000                     

Algemene inkomsten 43.000            76.000               93.937          81.500               

11 Contributies 149.300          164.782             160.971        165.900             
Totaal baten 192.300          240.782             254.908        247.400             

Resultaat -51.348           -5.185                10.550          -                      
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Toelichting op de THOR begroting 2021   versie 3, 2 nov 2020
  

 

Invloed van Corona op 2020 

Voor dat we in meer detail naar de begroting van 2021 gaan kijken is het verstandig na te gaan hoe 
we verwachten dat dit jaar financieel gaat aflopen. Al eerder is een nieuwsbrief opgemerkt dat de 
gevolgen van Corona dit jaar weliswaar groot zijn, maar dat we eigenlijk in zijn totaliteit geen geld 
tekort komen. Hoe komt dat? De normale inkomsten staan zwaar onder druk, de kantine blijft sterk 
achter in omzet, en er zijn vrijwel geen andere opbrengsten uit evenementen, verhuur van de 
accommodatie etc. Ook worden we geconfronteerd met teruglopende contributie-inkomsten.  Aan 
de uitgavenkant zijn er de besparingen gerealiseerd in de periode dat er een Coronastop was. Veel 
minder uitgaven voor trainers en voorlopers. Huisvestingskosten waren ook lager door minder 
zaalhuur, minder schoonmaken e.d. Het resultaat hiervan is dat bij afdelingen ongeveer € 17.000 
bespaard is, maar dat het tekort bij de vereniging naar verwachting ongeveer € 37.000 in de min is. 
Als de kantine gesloten blijft wordt dit tekort nog groter. Het gaat dus om grote bedragen! 

Daarnaast hebben we echter kunnen profiteren van tegemoetkomingen van de overheid. THOR is 
een klein bedrijf, met een 1 vast personeelslid en daarnaast ingehuurde gymdocenten, een omzet 
van bijna € 400.000, eigen accommodatie, verzekerd voor ongeveer € 1 miljoen, maar ook met vaste 
lasten van ongeveer € 180.000 (optelsom van huisvestings- en verenigingskosten).  We doen een 
beroep op regelingen die er zijn voor kleine bedrijven en ook specifiek voor sportverenigingen. Dat is 
voor loonkostensubsidie en tegemoetkoming in de vaste lasten. Ook kwijtschelding van de huur van 
de atletiekbaan en het Witte Honk, voor 1 kwartaal, horen daarbij.  Het totaal dat tot op heden aan 
tegemoetkoming voor 2020 is toegezegd staat op ongeveer  € 39.000. Daar zijn we als THOR erg blij 
mee! 

Alles bij elkaar optellend, is de verwachting dat we het jaar gaan afsluiten met een batig saldo van 
ongeveer € 10.000 tot 20.000. Wat gaan we hier mee doen? Het plan is dit in te zetten voor 2021. 
Daartoe gaan we eerst de begroting voor 2021 toelichten.  

 

  

Werkwijze 

De begroting is opgesteld volgens het al meerdere jaren gehanteerde model, met lasten voor 
de afdelingen in de bovenste helft (2 t/m 7) en algemene lasten en baten in de onderste helft 
(9 t/m 11). 

In gekleurde vakken staan voor de afdelingen de bedragen die in principe opgebracht dienen 
te worden met de afdelingscontributie. Bij algemeen staan in de gekleurde vakken de 
algemene lasten en baten (waar onder inkomsten uit kantine, evenementen, sponsoring, 
verhuur e.d.). De bedoeling is dat de basiscontributie het saldo van de algemene lasten en 
baten  afgedekt. In de gele vlakken worden de baten en lasten voor de gehele vereniging 
opgeteld, en uiteindelijk wordt het begroot resultaat verkregen. 
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Begroting 2021 

Het activiteiten- en uitgavenpatroon van de afdelingen is grofweg vergelijkbaar met voorgaande 
jaren. Bij wedstrijdsport wordt het verbeterplan met de Aleco technisch coördinator voortgezet, 
echter is het kostenniveau daarvan lager ingeschat. Bij Wandelen zijn er nog geen 
wandelevenementen opgenomen, dus ook geen extra inkomsten daaruit. Bij Nordic Walking is een 
subsidie van € 500 opgenomen als bijdrage voor de viering van het jubileum. Recreatie zal weer een 
opstapcursus organiseren. Jeu de Boules kan zijn eigen programma handhaven. Bij Gym wordt het 
activiteitenniveau aangepast aan het kleinere aantal leden. 

Het lagere aantal leden is natuurlijk een bron van zorg. De begroting is gebaseerd op een totaal 
aantal leden dat 9% lager is dan vorig jaar (in vergelijking: het daar voorafgaande jaar liet een 
vermindering van 2% zien). 

Bij de algemene uitgaven zijn de grote posten huisvesting, verenigingskosten, personeelskosten en 
afschrijvingen. Waar mogelijk worden de uitgaven beperkt, maar een overgroot deel moet als vaste 
last worden gezien. Bij de algemene inkomsten wordt uitgegaan van kantine-inkomsten die ongeveer 
2/3 zijn van 2019, beperkte sponsorinkomsten en (nog) geen organisatie van Avondvierdaagse of 
Halve Marathon. Als die laatste er toch komen in 2021, wat we natuurlijk hopen, dan leveren die een 
positieve bijdrage. In vergelijking met 2019 missen we als vereniging echter in totaal ca. € 50.000 aan 
inkomsten. 

 

Contributies 2021 

Bij het begroten van de contributie-inkomsten hanteren we de volgende overwegingen: 

 Afdelings-contributie gaat alleen omhoog als daar eerder langjarige afspraken overgemaakt 
zijn. Bij wedstrijdsport gaat het om € 2 per jaar per lid (om kosten van technische coördinatie 
geleidelijk intern te kunnen opvangen) en bij gym om € 5 per lid (om contributie in 
overeenstemming te brengen met trainerskosten). Zowel bij Wedstrijdsport als bij Gym gaat 
het om afspraken die in het vorige jaar of vorige jaren gemaakt zijn. Bij andere afdelingen is 
het voorstel de contributie niet te verhogen. 

 De basiscontributie wordt met € 2 per lid verhoogd. De vaste lasten zijn onderhavig aan 
indexering. Salariskosten, schoonmaakkosten, verzekeringen, baanhuur, inkoop kantine enz. 
gaan ieder jaar omhoog. Gekozen is om dezelfde verhoging te hanteren als vorig jaar. 

 

Tekort 2021 

Het begrote tekort blijkt liefst ruim € 51.000 te zijn. Waar komt dit vandaan? Een betrekkelijk klein 
deel, ruim € 3.000 komt doordat contributie-inkomsten uit afdelingsbijdrage lager zijn dan het 
kostenniveau. Het kleinere aantal leden is hier natuurlijk grotendeels debet aan.  Dit speelt bij 
Wandelen, Nordic Walking en Gym. Jeu de Boules en Recreatie lopen gelijk. Bij Wedstrijdsport werkt 
het anders gezien de interne subsidiering, en kunnen we dit niet zo vaststellen. 

Ondanks inspanningen voor algemene kostenreducties, speelt het gemis aan algemene inkomsten, 
zoals hierboven aangegeven, de grootste rol. Momenteel kunnen we hier echter weinig aan doen. 



4 
 

Hoe wordt dit tekort gedekt? Het voorstel is om het batig saldo van 2020 geschat op € 10-20.000 
hiervoor te gebruiken. Stel dat we op € 15.000 uitkomen, dan moet er in 2021 nog € 36.000 gedekt 
worden.  Net zoals in 2020 zullen we in 2021 blijven inschrijven op steunprogramma’s. Zeker is 
echter dat die minder ruim zullen zijn als in 2020. Vooralsnog gaan we dus er vanuit dat de dekking 
voor die  € 36.000 uit ons eigen vermogen dient te komen. Het gaat hierbij echter gemiddeld om € 28 
per lid. 

Eén jaar kan THOR zo’n tekort wel trekken, maar meerdere jaren het bedrag van ca. € 50.000 te kort 
komen zal ons in de toekomst in grote problemen brengen. 

 

Kortom 

Het bestuur van THOR is blij dat 2020 in financiële zin waarschijnlijk positief kan worden afgesloten, 
ondanks de lange periode zonder activiteiten en weinig inkomsten. De verkregen tegemoetkomingen 
van de overheid worden in dank aanvaard. Het komend jaar zal echter een moeilijk financieel jaar 
worden.  

We hebben het voorstel om de afdelingscontributie voor 2021 niet (voor Recreatie, Wandelen, 
Nordic Walking, Jeu de Boules) of in beperkte mate aan de kosten aan te passen (voor Wedstrijdsport 
€ 1per lid, en  Gym € 5 per lid). De basiscontributie gaat beperkt omhoog met € 2 per lid. Het gevolg 
voor 2021 is een groot begrotingstekort van ongeveer € 51.000, dat slechts voor een deel 
opgevangen kan worden met het overschot uit 2020. Er resulteert dan een geschat dekkingstekort 
van € 36.000,  of omgerekend ongeveer € 28 per lid. Mochten wij na 2021 nog niet van Corona af 
zijn, dan zullen grote aanpassingen in contributie- en andere inkomsten (en/of uitgaven) noodzakelijk 
zijn! Mogelijk gaat THOR er dan ook anders uit zien. 

 

 

Frank Altena,  penningmeester 

 

 

 

  


