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Agenda ALV 28 april 2021 (seizoen 2019-2020) 
 
1. Opening 
2. Mededelingen/binnengekomen stukken 
3. Notulen ALV 22-11-2019 (2018-2019) 
4. Verslag bestuur en commissies 
5. Toelichting financieel resultaat 
6. Verslag kascommissie 
7. Verkiezingen 
8. Contributie 2020-2021 en 2021-2022 
9. Begroting 2020-2021 
10. Club van 50 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 
 

Vergaderstukken ALV 28 april 2021 (seizoen 2019-2020) 
 
1. Opening. 
 
De jaarvergadering over seizoen 2019-2020 is dit jaar laat. Wegens corona heeft het bestuur 
gewacht tot het wellicht mogelijk was een fysieke vergadering te houden. Dit ging 
uiteindelijk niet lukken. De wet is door de overheid aangepast, zodat maximaal 10 maanden 
na afsluiten jaar de Algemene Ledenvergadering gehouden moet worden. Voor 30 april 2021 
dus. 
 
2. Mededelingen/ingekomen stukken. 
 
 
3. Notulen jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 22 november 2019 (seizoen 2018-2019) 
 

1. Opening 
 
Roel opent de vergadering om 20:11. 
 

2. Mededeling/binnengekomen stukken 
 
Afzeggingen: Walter de Boer en Joost Deen.  
 

3. Vaststelling verslag ALV 23 november 2018 
 
Notulen algemene ledenvergadering 2018/2019 zijn vastgesteld.  
 

4. Diverse jaarverslagen commissies seizoen 2018/2019 
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Bestuursverslag; aantal jeugdleden loopt terug, activiteiten zoals bedrijventoernooi etc. zijn 
belangrijk. Veldverhuur in de winter zorgt voor goede omzet, maar kost wel veel vrijwilligersinzet qua 
tijd.  
 
Seniorenverslag: Opsomming van de resultaten van de teams en een bedankje voor de inzet van vele 
vrijwilligers. 
 
Jeugdverslag: Jeugdleden lopen terug, ondertussen hebben we geen JO-17 meer, het bestuur 
probeert dit op te lossen door een eventuele samenwerking aan te gaan met een andere vereniging. 
WNBC bestaat daarnaast 10 jaar, hier gaan we komend voorjaar aandacht aan besteden.  
Daarnaast proberen we wervingsacties op te zetten voor meer jeugdleden, binnen Witteveense Boys 
doen we bijvoorbeeld aan kaboutervoetbal. Er komt weer een schoolvoetbaltoernooi.  
 
Evenementencommissie: Samenstelling is veranderd. Vanuit elk elftal is er nu zo ongeveer iemand 
vertegenwoordigd. Er is een beachvoetbal/volleybal veld gerealiseerd. Er is afgelopen jaar een hoop 
georganiseerd en daar zaten leuke avonden/dagen tussen. 
 
Sponsorcommissie: Ook dit jaar is er weer behoorlijk geld binnen gehaald uit sponsoring. In principe 
zijn er drie typen sponsoren, bordsponsoren, balsponsoren (bij eerste elftal) en kledingsponsors. 
Daarnaast zijn er nog inkomsten uit de Club van 50. In totaal is er afgelopen seizoen zo’n 11.000 euro 
sponsoring binnen gehaald. 
 
Barcommissie: De bar omzet was ongeveer 38.000 euro, de marge is toegenomen naar 60%.  
Activiteiten zijn (zoals eerder gezegd) heel belangrijk voor de baromzet!  
 
Accommodatiezaken: Naast Teun zitten Jacob Uineken en Henk Koevoets in de accommodatie 
commissie. Er wordt een hoop blad geblazen momenteel. Er komt een waterontharder, let straks op 
met shampoo. Kleedkamer 1,2,3 worden nog vervangen door kunststof deuren.   
 
Financieel jaarverslag. Er is dit jaar een positief resultaat van ongeveer 1.400 euro. Daarnaast is er 
ruim 9.500 euro afgeschreven. Er is dus iets meer overgehouden dan begroot. Begroting 2019/2020 
is ook op ongeveer 0 vastgesteld. Omzet is een beetje behouden begroot om eventuele tegenvallers 
ook wel te kunnen opvangen.  
 

5. Verslag kascommissie over 2018/2019 
 
Melle Schuring geeft namens de kascommissie de bevindingen over de kascontrole. Walter en Melle 
hebben geen rare dingen gezien. Kascommissie stelt voor om het bestuur decharge willen verlenen, 
decharge is verleend.  
 

6. Verkiezingen 2019/2020 
 
Vanuit het bestuur is Anne-Maaike gestopt. Het bestuur stelt voor om Bert Boer, Patricia Hooijer en 
Melle Schuring op te nemen in het bestuur. De vergadering heeft geen bezwaar, Bert, Patricia en 
Melle zijn toegetreden tot het bestuur.  
 
Melle mag niet meer in de kascommissie, Walter de Boer gaat nog een jaar door. Er is een nieuw 
persoon nodig voor de kascommissie. Ivo meldt zich aan voor de kascommissie. Remon de Koning is 
reserve.  
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Sander Voortman is door het bestuur voorgesteld om Lid van Verdienste te worden. De vereniging 
gaat hiermee akkoord.  
 

7. Vaststelling begroting seizoen 2019/2020 
 
Begroting voor 2019/2020 is reeds behandeld bij het financieel verslag. Begroting is akkoord. 
 

8. Contributie voorstel. 
 
Kledingbijdrage van 10€ per jaar voor alleen senioren. Voorstel wordt op de vergadering 
toegelicht. 

 
8. Club van 50. 

 
Club van 50 heeft een voorstel gedaan om ons aan te melden voor Voetbal TV.  
Jari geeft een voorstel om een mooie (wat hogere) statafel te kopen/maken waar je als team aan 
kunt zitten.  
 
Bestuur gaat uitzoeken wat Voetbal TV eventueel kost.  
 

9. Afscheid 
 
Cees Huizing is de afgelopen drie jaar trainer geweest van de Witteveense Boys. Na drie jaar heeft hij 
afscheid genomen van de Boys. Momenteel traint Cees GKC. Namens de club krijgt Cees een bosje 
bloemen en een presentje.  
Robert Huizing is heel lang leider geweest van het tweede. Dit is niet het makkelijkste team, dus het 
is fijn dat hij dit de afgelopen jaren heeft gedaan. Namens de club krijgt Robbert ook een bosje 
bloemen en een presentje.  
 
Bij de dames (maar eigenlijk nog verder terug) is Irma begonnen als leider bij de jeugd, daarnaast 
heeft ze het jeugdbestuur gedaan, het gewone bestuur gedaan en daarna heeft ze nog een aantal 
jaren het leiden van de dames op zich genomen. Namens het bestuur krijgt Irma een bos bloemen en 
een presentje.  
 
Als laatste willen we Joost Deen (ondanks zijn afwezigheid) bedanken voor de lange jaren hulp als 
fluitist.  
 

10. Rondvraag 
 
Jacob Uineken heeft een opmerking; bier in glas schenken? Het bestuur neemt het mee.  
 
Cees Huizing; is het een idee dat de Club van 50 een aparte commissie opricht waarin een aantal 
mensen zich beraden over de uitgave van de Club van 50. Bestuur gaat dit meenemen.  
 
Remon de Koning; Drenthe Cup, heeft het toegevoegde waarde om mee te doen? Antwoord; Ja, dit 
heeft zin. 
 

11. Sluiting 
 
Roel sluit de vergadering om 21:09.  
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Antwoorden op vragen uit de vergaderring van 22-11-2019: 
• N.a.v. de club van 50” 

o Voetbal TV: is failliet wegens AVG-wetgeving. 
o Statafel is door de accommodatie commissie gerealiseerd. 

• N.a.v. de rondvraag: 
o Bier in glazen wordt gedaan bij tappen bij evenementen. Bij normale 

activiteiten kan dit buiten al niet, blijft over binnen. Veel gedoe voor 
barvrijwilligers en veel afwas. 

o Cees Huizing:  club van 50 commissie oprichten, het bestuur is het hiermee 
wel eens. Deze commissie kan ieder jaar zich beraden op wat te doen met de 
inleg voor de club. Is nog niet gerealiseerd. 

• Tekstuele fout: Robert Huizing moet zijn Robbert Wielink bij punt 9. 
 
Worden de notulen van 22 november 2019 goedgekeurd? 
 
4. Verslag seizoen 2019-2020: bestuur en commissies. 
 
Het bestuur bestond afgelopen seizoen uit de volgende leden: 
 
R. Seele, voorzitter 
E.J. Blauw, penningmeester 
D. Schneider, secretaris 
K. Zinger, wedstrijdsecretaris 
T. Hooijer, accommodatie en jeugd 
M. Schuring, lid 
P. Hooijer, lid 
B. Boer, evenementen 
 
Er zijn- onder verantwoordelijkheid van het bestuur -zes commissies min of meer zelfstandig actief: 

• De evenementencommissie organiseert alle niet voetbal gerelateerde activiteiten 
• De sponsorcommissie houdt zich bezig met het werven en behouden van sponsors 
• De jeugdcommissie regelt alles omtrent de wedstrijden en activiteiten van WNBC’09 
• De accommodatiecommissie houdt zich bezig met het onderhouden en verbeteren van het 

sportcomplex 
• De barcommissie houdt zich bezig met de inkoop en dergelijke 
• De seniorencommissie houdt zich bezig met alles wat er speelt bij de vier seniorenteams 

 
Verder is over het seizoen 2019/2020 het volgende te melden: 
 
Het was een bijzonder seizoen. Op 1 juli 2019 werd het seizoen enthousiast gestart. 

• Op 5 en 6 juli 2019 kwam de Stichting Life Goals trainen op De Roskamp met het 
daklozen elftal dat mee ging doen aan de WK. Erik Dijkstra en Frank Evenblij maakten 
TV opnames voor de documentaire. 

• Op 12 en 13 juli 2019 organiseerden Salto, Wintervreugd en Witteveense Boys’87 het 
Culturele Feest op de Roskamp in het kader van Midden-Drenthe Culturele hoofdstad 
van Drenthe. Er waren spellen, muziek en activiteiten voor jong en oud. De 
Schrikkelkjaar PubQuiz van 29 februari 2020 was de afsluiter.De gemeente Midden-
Drenthe heeft dit feest met 5.000 € gesubsidieerd. 
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• Op 14 juli werd het familievoetbal en volleybal toernooi gehouden. Dit was tevens 
een afsluiting van een druk weekend. De trekking van de grote loterij vond ook op 
deze dag plaats. 

• Op 28 augustus 2019 kwam vv IJsselmuide trainen op De Roskamp. 
• De competitie voor jeugd en senioren is gestart augustus/september 2019. 
• Op 30 september 2019 werd het 7x7 toernooi gehouden. 
• Op 22 november 2019 werd de ALV over 2018-2019 gehouden, afgesloten door een 

goochelaar. 
• Op de training rond 5 december kwamen Pieten de jeugd verrassen met een 

Pietentraining en chocoladeletters. 
• In december zijn er oliebollen en cakes e.d. verkocht. Groot succes ! 
• Op 20 januari 2020 was het Sportgala, waar Jordy Schepers (nu Marjolein) een 

voordracht heeft gehouden als transgender bij de dames van de Witteveense 
Boys’87. 

• Op 29 februari 2020 was de kantine afgeladen vol voor de Schrikkeljaar PubQuiz die 
werd georganiseerd door Salto, Wintervreugd en Witteveense Boys’87 als sluitstuk 
van het Culturele Feest. Het team ”Annemarie haalt bier” won de wisselbeker. 

• Op 14 maart 2020 werd de eerste Lockdown ingevoerd i.v.m. het corona virus en 
werden de voetbalcompetities stilgelegd, kon er niet meer getraind worden en 
werden de kleedkamers en kantine gesloten. Deze lockdown duurde het seizoen 
2019-2020 uit. Na 14 maart zijn er geen activiteiten meer geweest. Geen nacht van 
Witteveen, geen NL doet, etc. de boel lag ruim 4 maanden plat. 

• Het bestuur bedankt alle vrijwilligers voor de steun aan onze mooie club ! 
• De samenwerking met Nieuw-Balinge in WNBC ’09 verloopt op zich naar tevredenheid. Wel 

loopt het aantal jeugdleden terug. In 2009 had WNBC’09 nog ca. 120 leden (ca. 60 
Witteveense Boys’87).  Nu zijn dat er nog 40. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Richard Nieborg traint de hoofdmacht van de Witteveense Boys’87 voor het 1ste jaar. Het 

seizoen kon door corona en de lockdown niet worden afgemaakt. De Boys stonden ergens op 
de 5de plaats in de 5de klasse. Richard traint ook de hoofdmacht en de JO17 in seizoen 2020-
2021. 

• Dames 1, het 2de en 7x7 45+ speelden door de covid-19 maatregelen de competities helaas 
ook niet uit. Jacob Uineken gaf het stokje van het dames elftal over aan Arno Mulder. Jacob 
heeft een transfer gemaakt naar het 1ste elftal. Rene Hendriks stopte bij WNBC’09 als 
leider/trainer. 
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• Het bestuur heeft in 2019/2020 4.000 € TOGS subsidie aangevraagd wegens als Corona steun 
en ontvangen. 

• Het culturele feest werd door de gemeente Drenthe gesubsidieerd met 5.000 €. 
• Dorpsbelang heeft 500 € overgemaakt aan de Witteveense Boys’87 voor de organisatie van 

het dorpsfeest in het kader van de dorpsvernieuwingsprijs. 
• Aan bord sponsoring is er afgelopen seizoen 10.751 € gefactureerd, dit is 1.407 € meer dan 

het seizoen ervoor. Aan kleding sponsoren was dit 1.285 € (210 € meer dan het seizoen er 
voor). Balsponsoren was door het korte seizoen minder en kwam uit op 240 €.  Bij elkaar is er 
voor 13.346 € door sponsoren/entree e.d.  ingebracht. 

 
Zijn er vragen over het beknopte verslag van een vreemd seizoen 2019/2020? 
 
 
5. (Toelichting)financieel resultaat 
 
Seizoen 2019-2020 was een vreemd en kort seizoen. Gestart op 1 juli 2019 en gestopt half maart 
2020, 4 maanden totaal geen activiteiten in een periode waarin de Boys altijd veel activiteiten 
hebben. Dit is o.a. te zien aan de omzet, dier ruim 10.715 € lager was dan het jaar ervoor.  
 
De penningmeester heeft het boekhoudsysteem gewijzigd. Waar eerst de ledenadministratie ging in 
PC-leden, is dit veranderd in de KNVB tool: Sportlink. De boekhouding werd gedaan in Snelstart en 
wordt nu ook in Sportlink gedaan. Dit is een overgang die tijd gekost heeft, maar vervolgens voor de 
penningmeester veel tijd gaat opleveren. In de rapportage is de overgang te zien (deze wordt tijdens 
de ALV op het scherm gezet). 
 
Inkomsten (62.318 €): 
 

 
 

 
De contributie-en donateurs inkomsten zijn met 1.484 € gestegen naar 11.286 €. De inkomsten uit 
sponsoring, entreegelden e.d. zijn toegenomen met 632 € naar 13.346 €. Acties, oud ijzer, loterijen 
en de jeugd subsidie van de gemeente Midden-Drenthe brachten 2.330 € op. Er is een bijdrage 
ontvangen van 5.000 € van de gemeente Midden-Drenthe voor het Culturele Feest dat samen is 
georganiseerd met Wintervreugd en Salto. Met de organisatie vaan de schrikkeljaar pubquiz op 29 
februari 2020 is dit mooie feest afgesloten ongeveer 0 € opbrengst. Voor het mede organiseren van 
de dorpsvernieuwingsprijs op 25 mei is en bedrag van 500 €geschonken voor Dorpsbelang. Verder 
loopt de veld verhuur langzaam verder terug (opbrengst 731 €). Reden: het weer en steeds meer 
kunstgrasvelden in de omgeving. Uiteindelijk was de post Diverse Baten ruim 1.891 € hoger dan het 

Winst-en verlies rekening Actual Budget
in € 2019-2020 2020-2021
contributie 11.286 11.140
entree en sponsorgelden 13.346 12.986
actie en loterijen 1.789 550
jeugdsubsidies 541 544
diverse baten 8.504 8.338
kantine inkomsten 26.852 11.000
Totale inkomsten 62.318 44.558

incl. steun 
overheid
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jaar ervoor en kwam uit op 8.503 €. De kantine omzet bleef steken op 26.808€, ruim 10.715 € minder 
dan het jaar ervoor. De totale inkomsten kwamen uit op 62.318 €. 
 
Uitgaven (65.123 €): 
 
De totale post Personeelskosten (salaris, vrijwilligersvergoedingen, arbo, reiskosten e.d.) waren 
2.552 € lager dan het jaar ervoor en kwamen uit op 14.691 €. De huisvestingskosten waren ongeveer 
gelijk, ook door een vrijval van de balans van reeds betaalde en energiekosten uit het verleden. De 
onderhoudskosten van het clubhuis waren hoger dan normaal. Een inbraak met geforceerde deur 
noopte tot herstelkosten en het aanbrengen aan anti-diefstal strips. Verder zijn er kosten gemaakt 
om de Wifi installatie te herstellen en zijn er kosten gemaakt aan e AED. De bureaukosten waren 
ongeveer gelijk aan het jaar ervoor. De huur van de sportvelden was lager dan het jaar ervoor. De 
wedstrijdkosten waren lager dan het jaar ervoor, mede door lagere kosten aan de KNVB. Wel is er 
behoorlijk in kleding geïnvesteerd, dat is terug te vinden in de post afschrijvingen. In de post bestuur 
en commissies zitten o.a. kosten voor bloemen, foto’s, kaarten, drukwerk. In de post diverse lasten 
zitten de kosten voor actie’s, prijzen voor loterijen, reclameborden e.,d. Deze was ruim 7.445 € lager 
dan het jaar ervoor. De inkoop voor de kantine kwam uit op “slechts” 10.141 €, ruim 4.538 € lager 
dan het jaar ervoor en dit houdt direct verband met e lagere omzet. De post afschrijvingen bij de 
Boys kwam in 2019-2020 uit op 10.749 €, opgebouwd uit gebouwen (1.964€, inventaris 5.153 €, 
scorebord 557 € en kleding 3.075 €). De bankkosten waren iets lager met 229 €. De post Diverse 
Lasten is een verzameling van kosten die te maken hadden met het organiseren van het culturele 
feest en het dorpsvernieuwingsprijs feest. De totale uitgaven kwamen uit op 65.123 €. 
 

 
 
Resultaat (-2.729€). 
 
Het resultaat over het eerste COVID-19 boekjaar met 4 maanden minder door de lockdown, kwam 
uit op 2.729 € negatief, het jaar ervoor werd nog en winst van 1.399 € gerealiseerd. Er was een 
resultaat begroot van 0 €. 

 
Vragen? 

Winst en verlies rekening Actual Budget
in € 2019-2020 2020-2021
Personele kosten 14.691 13.058
Huisvestigingskosten 4.949 4.650
Bureaukosten 3.510 2.966
Accommodaties en sportvelden 1.198 1.300
Wedstrijdkosten 5.500 5.950
Bestuur en commissies 1.233 550
Diverse lasten 1.578 500
Kantine inkopen 10.141 3.800
afschrijvingen 10.672 10.814
bankkosten 229 250
Diverse lasten 11.346 1.500
Totale uitgaven 65.047 45.338

geen "grote" 
activiteitern 
gepland.

Resultaat Actual Begroot Begroot
2019-2020 2019-2020 2021-2022

in € -2.729 0 -780
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6. Verslag Kascommissie 
 
De kascommissie voor seizoen 2019-2020 bestond uit: 
 
Walter de Boer 
Ivo van der Veen 
Met als reserve Remon de Koning 
 
 
De kascommissie is op xx-xx-xxx bij de penningmeester geweest voor een controle. 
 
Bevindingen: 
…………… 
 
Krijgt de penningmeester en het bestuur decharge van de Algemene Ledenvergadering? 
 
7. Verkiezingen 
 
• Bestuur 

 
Het bestuur stelt de volgende bestuurssamenstelling 2020-2021 en voor 2021-2022 voor: 

 
Bestuur 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
Voorzitter R. Seele R. Seele R. Seele 
Penningmeester E.J. Blauw E.J. Blauw M. Schuring 
Secretaris/senioren D. Schneider D. Schneider D. Schneider 
Lid jeugd/accommodatie T. Hooijer T. Hooijer T. Hooijer 
Lid evenementen/senioren B. Boer B. Boer B. Boer 
Lid evenementen P. Hooijer P. Hooijer P. Hooijer 
Lid/wedstrijdsecretaris K. Zinger K. Zinger  
Lid/financiële zaken M. Schuring M.Schuring  

 
Functie niet in bestuur: 

  
Wedstrijdsecretaris                               Kim Zinger 
Jeugdcommissie WNBC’09                  Walter de Boer                                  

  
Voor seizoen 2020-2021 (huidige seizoen, is bijna afgelopen) : 
 

o Erik Jan Blauw zwaait na bijna 3,5 jaar penningmeesterschap af. Melle Schuring gaat zijn 
taken overnemen. Erik Jan zal Melle inwerken voor de laatste maanden van 2020-2021, 
zodat Melle volledig het penningmeesterschap op zich kan nemen voor seizoen 2021-
2022. 

o Kim Zinger blijft wedstrijdsecretaris, maar gaat uit het bestuur. 
o Het bestuur gaat terug van 7 naar 6 personen in 2021-2022. Verder gaat het bestuur de 

taken onderling anders verdelen en dan specifiek zoeken naar nieuwe bestuursleden met 
een specifieke taak. 
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Heeft iemand bezwaren tegen de bestuurssamenstelling? 
 
 
• Kascommissie 
  
Volgens het schema van af/aantreden is voor de kascommissie seizoen 2020-2021 Walter de 
Boer aftredend, maar herkiesbaar en blijft Ivo van de Veen.  
Remon de Koning is reserve. 
 
Heeft iemand bezwaar tegen deze samenstelling? 
 
 
8. Contributie 2020-2021 en 2021-2022. 
 
Het bestuur stelt voor om de contributie van de jeugdleden voor seizoen 2020-2021 te 
indexeren met 0,50 € en deze voor 2021-2022 gelijk te houden aan 2020-2021.  
 
Voor de senioren blijft de contributie gelijk, alleen wordt er een kledingbijdrage gevraagd 
van 10 € per seizoen. Deze wordt in 2 delen van 5€ ingevoerd: 5 € in seizoen 2020-2021 en 
5€ in seizoen 2021-2022. Hiermee komt de borg voor trainingspakken – die recent zijn 
aangeschaft – te vervallen. De 10 € in 5-7 jaar (de afschrijvingstermijn is 5 jaar) is ongeveer 
gelijk aan de borg. Voor de kledingbijdrage ontvangen senioren: een tas, trainingspak en een 
wedstrijdtenue. De kleding bij de jeugd (tas en wedstrijdtenue) komen uit de 
kledingsponsoren. 
 
De contributie van de senioren in vergelijking met andere clubs is als volgt: 
 

 

Vereniging Klasse Contributie KledingfondsTotaal
Sv Nieuw Balinge 4 -€           
Roswinkel 5 110,00€     -€       110,00€     
VCG 5 117,00€     -€       117,00€     
Witteveense Boys'87 5 125,00€     -€       125,00€     
Valtherboys 5 125,00€     -€       125,00€     
Wijster 5 120,19€     20,81€   141,00€     
HHCombi 5 144,00€     -€       144,00€     
De Treffers'16 5 150,00€     -€       150,00€     
Beilen 3 139,50€     20,30€   159,80€     
Fit Boys 3 164,76€     -€       164,76€     
Smilde'94 4 168,00€     -€       168,00€     
Weiteveense Boys 5 169,20€     -€       169,20€     
BSVV 3 175,00€     -€       175,00€     
SVBC 5 176,00€     -€       176,00€     
sv Borger 5 176,00€     -€       176,00€     
sv Hoogersmilde 4 177,00€     -€       177,00€     
vv Sweel 4 180,00€     -€       180,00€     
Asser Boys 3 180,00€     -€       180,00€     
vv Noordscheschut 1 200,00€     -€       200,00€     
VKW 1 197,76€     20,00€   217,76€     
FC Assen 3 230,00€     -€       230,00€     
LTC Assen 2 210,00€     25,00€   235,00€     

gemiddeld 167,64€     
gemiddeld 5de klasse 143,32€     

seizoen 2019 - 2020
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Het contributie voorstel jeugd en kledingbijdrage senioren is als volgt: 
 

 
 
9. Begroting 2020-2021 
 
Het verenigingsjaar 2020-2021 is gestart op 1 juli 2020 en de activiteiten werden stilgelegd 
wegens het coronavirus in oktober 2020 en duren het seizoen tot 1 juli 2021 wel uit. Ruim 7 
maanden niet gevoetbald en geen kantine open. De begroting presenteren voor het seizoen 
2020-2021, terwijl dit seizoen bijna afgelopen is, is net zo vreemd als het afgelopen seizoen 
was. 
 
Begroting 2020-2021: 
 

 
 

Categorie maand kwartaal half jaar jaar Maand kwartaaal half jaar jaar Maand kwartaaal half jaar jaar
JO7 4,88€         14,63€       29,25€       58,50€       4,92€         14,75€       29,50€       59,00€       4,92€         14,75€       29,50€       59,00€       
JO8 4,88€         14,64€       29,28€       58,56€       4,92€         14,75€       29,50€       59,00€       4,92€         14,75€       29,50€       59,00€       
JO9 4,88€         14,64€       29,28€       58,56€       4,92€         14,75€       29,50€       59,00€       4,92€         14,75€       29,50€       59,00€       
JO10 4,88€         14,64€       29,28€       58,56€       4,92€         14,75€       29,50€       59,00€       4,92€         14,75€       29,50€       59,00€       
JO11 5,13€         15,38€       30,75€       61,50€       5,17€         15,50€       31,00€       62,00€       5,17€         15,50€       31,00€       62,00€       
JO12 5,13€         15,39€       30,78€       61,56€       5,17€         15,50€       31,00€       62,00€       5,17€         15,50€       31,00€       62,00€       
JO13 5,29€         15,88€       31,75€       63,50€       5,33€         16,00€       32,00€       64,00€       5,33€         16,00€       32,00€       64,00€       
JO14 5,29€         15,87€       31,74€       63,48€       5,33€         16,00€       32,00€       64,00€       5,33€         16,00€       32,00€       64,00€       
JO15 5,54€         16,63€       33,25€       66,50€       5,58€         16,75€       33,50€       67,00€       5,58€         16,75€       33,50€       67,00€       
JO16 5,54€         16,62€       33,24€       66,48€       5,58€         16,75€       33,50€       67,00€       5,58€         16,75€       33,50€       67,00€       
JO17 5,88€         17,63€       35,25€       70,50€       5,92€         17,75€       35,50€       71,00€       5,92€         17,75€       35,50€       71,00€       
JO18 5,88€         17,64€       35,28€       70,56€       5,92€         17,75€       35,50€       71,00€       5,92€         17,75€       35,50€       71,00€       
JO19 6,17€         18,50€       37,00€       74,00€       6,25€         18,75€       37,50€       75,00€       6,25€         18,75€       37,50€       75,00€       
senior 10,42€       31,25€       62,50€       125,00€     10,83€       32,50€       65,00€       130,00€     11,25€       33,75€       67,50€       135,00€     

Inclusief 5€ kledingbijdrage Inclusief 5€ kledingbijdrage

Contributie 2019 - 2020 Contributie 2020-2021 Contributie 2021-2022

Winst-en verlies rekening Actual Budget
in € 2019-2020 2020-2021
contributie 11.286 11.140
entree en sponsorgelden 13.346 12.986
actie en loterijen 1.789 550
jeugdsubsidies 541 544
diverse baten 8.504 8.338
kantine inkomsten 26.852 11.000
Totale inkomsten 62.318 44.558
Winst en verlies rekening Actual Budget
in € 2019-2020 2020-2021
Personele kosten 14.691 13.058
Huisvestigingskosten 4.949 4.650
Bureaukosten 3.510 2.966
Accommodaties en sportvelden 1.198 1.300
Wedstrijdkosten 5.500 5.950
Bestuur en commissies 1.233 550
Diverse lasten 1.578 500
Kantine inkopen 10.141 3.800
afschrijvingen 10.672 10.814
bankkosten 229 250
Diverse lasten 11.346 1.500
Totale uitgaven 65.047 45.338

Resultaat -2.729 -780

incl. steun 
overheid

geen "grote" 
activiteitern 
gepland.
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Iemand vragen over de begroting voor 2020-2021? 
 
10. Club van 50. 
 
Er zou een commissie gevormd moeten worden uit club van 50 leden die voorstellen doet 
voor de besteding van de inleg van de leden van de club van 50 voor de club in overleg met 
het bestuur. 
 
Welk lid van de club van 50 wil een commissie gaan formeren? 
 
11. Rondvraag 
 
 
12. Sluiting. 
 
-De volgende ALV, die over seizoen 2020-2021 zal 19 november 2021 om 20.00 uur gehouden 
worden. Wij gaan ervan uit dat deze live kan in de kantine. 
-Op de agenda dan ook de nieuwe wet WBTR die nieuwe statuten vergt. 
 
 
 
 
 
Het bestuur van de Witteveense Boys’87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


