
Geachte leden, 

De financiële commissie bestaande uit de heren Marselje, Wijnand en Hokke heeft dit jaar de boeken 
voor het seizoen 2018-2019 gecontroleerd en in orde bevonden. 

Het boekjaar is wederom afgesloten met een positief resultaat. Dit resultaat wordt voor een groot 
deel bepaald door de kantineopbrengsten. Wij zijn blij met alle inspanningen die gedaan worden om 
activiteiten in de kantine te organiseren. Daarom hoopt de financiële commissie dat alle leden en 
ouders zich willen (blijven) inzetten om de kantine zoveel mogelijk open te kunnen stellen. Voor de 
veiligheid van het kantinepersoneel, de besparing op de stortingskosten en de tijd die opgaat aan de 
administratie van de contante betalingen, adviseren wij om over te gaan op een cashless omgeving in 
de kantine. 

Door stijgende energieprijzen zijn de energiekosten omhoog gegaan. Zeker door de lage rentestand 
adviseren wij om te kijken welke energiebesparende maatregelen op korte termijn genomen kunnen 
worden. Een investering in het vervangen van de lampen door LED-lampen lijkt voor de vereniging 
het meest interessant, omdat daardoor de piekbelasting waarschijnlijk voorkomen kan worden.  

Hoewel er nu twee jaar op rij een positief saldo is behaald, adviseren wij het bestuur om de 
inkomsten en uitgaven zoveel mogelijk in balans te blijven houden. Er is helaas sprake van een 
afnemend ledental, vandaar dat wij adviseren om de reclamemogelijkheden te onderzoeken. Denk 
daarbij aan het plaatsen van een banner langs het tennisveld gericht op de Vergierdeweg. Of het 
plaatsen van een lichtbak op het dak van de kantine, gericht naar de Vondelweg. Daarvoor zou 
samenwerking gezocht kunnen worden met een reclamebureau om qua investering en exploitatie 
financiële risico’s uit te sluiten. 

De financiële commissie stelt de vergadering voor om het bestuur in casu de penningmeester 
decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Ten slotte willen wij wederom de 
financieel administrateur bedanken voor de overzichtelijke wijze van boekhouden. 

 

 

 

 

 


