




COVID impact

Seizoen ‘19/20:

a. Inkomsten: NEGATIEF: entree, ontbreken play off en kantine inkomsten (aantal wedstrijden X €2.500) + sponsoring €7.500 (Sunstroom)

b. Inkomsten: POSITIEF: subsidie NOW regeling

c. Uitgaven: minus zaalhuur 3 maanden

effect b en c komen tot uiting in realisatie boekjaar 2020 en hebben ervoor gezorgd dat seizoen '19/'20 nagenoeg gecompenseerd is

Seizoen ‘20/’21:

a. Opbrengsten per wedstrijd nagenoeg nihil

b. Inkomsten kantine nagenoeg nihil

c. Extra Uitgaven COVID:

i.      Tribune stickers €1.500

ii.      Extra terras + vloerbescherming: €2.100

iii.      Extra uitgaven kantine (handzeep, personeel, ticketsysteem etc): €1.000

Gezien de Covid impact vraagt BAL voor het seizoen '20/'20 een extra subsidie aan van € 15,000

BEGROTING 2020 / 2021

INKOMSTEN

Sponsoring 105.996€                       de inkomsten vanuit partners die BAL ondersteunen. Vooralsnog zijn dit de toegezegde bedragen

Sponsoring Barter 27.500€                        oa kleding en diverse kortingen

Topsport subsidie 22.000€                        gemeentelijke Topsport subsidie

Entree 11.250€                        inkomsten vanuit betalende bezoekers

Entree correctie Corona -8.438€                         gederfde inkomsten 75% wegens Covid maatregelen. Aantal betalende toeschouwers fors lager

Kantine 9.000€                          kantine inkomsten minus de kosten

Kantine correctie Corona -6.750€                         gederfde inkomsten 75% wegens Covid maatregelen. Aantal toeschouwers fors lager. Vaste lasten gaan door.

Overig 2.750€                          deel opbrengsten activiteiten trainers

Aanvraag aanvullende subsidie -€                              

Totaal Inkomsten 163.309€                       

UITGAVEN

Personeelslasten 78.102€                        contractueel vastgelegde afspraken met trainers en spelers

NBB 21.050€                        bondskosten: inschrijving,  bijdrage kosten NBB, doorbelaste website media, scheidsrechter

Vervoer 17.100€                        huur busjes van uitwedstrijden

Kleding / materiaal 15.500€                        via barter

Huisvesting 12.210€                        huisvesting vn diverse HS1 spelers alsmede gedeeltelijke doorbelasting huisvestingskosten van trainers

Maaltijden en consumpties 11.000€                        betreft maaltijden HS1 spelers

Sponsorkosten 10.970€                        kosten contractueel vastgelegd met sponsoren. Maakkosten en consumptietegoed tijdens wedstrijden
Zaalhuur 6.105€                          trainingsuren en wedstrijduren (incl op- en afbouw)

Kantoorkosten 3.167€                          adminstratie, loonadministratie, drukwerk, verzekeringen en juridische kosten

Overig 7.273€                          overig. Inclusief extra uitgaven genoemd bij Covid impact

Totaal Kosten 182.477€                       

Saldo Winst (+) / Verlies (-) -19.168€                       

REALISATIE 2019

INKOMSTEN

Sponsoring 78.090€                        de inkomsten vanuit partners die BAL ondersteunen. Vooralsnog zijn dit de toegezegde bedragen.

Sponsoring Barter 34.500€                        oa kleding en diverse kortingen

Topsport subsidie 22.000€                        gemeentelijke Topsport subsidie

Kantine 11.177€                        kantine inkomsten minus de kosten

Entree 2.442€                          inkomsten vanuit betalende bezoekers

Overig -€                              

Totaal Inkomsten 148.209€                       

UITGAVEN

Personeelslasten 69.661€                        contractueel vastgelegde afspraken met trainers en spelers

Vervoer 16.500€                        huur busjes van uitwedstrijden

NBB 15.547€                        bondskosten: inschrijving,  bijdrage kosten NBB, doorbelaste website media, scheidsrechter

Kleding / materiaal 15.500€                        via barter

Huisvesting 11.500€                        huisvesting vn diverse HS1 spelers alsmede gedeeltelijke doorbelasting huisvestingskosten van trainers

Maaltijden en consumpties 11.000€                        betreft maaltijden HS1 spelers

Zaalhuur 6.214€                          trainingsuren en wedstrijduren (incl op- en afbouw)

Sponsorkosten 5.677€                          kosten contractueel vastgelegd met sponsoren. Maakkosten en consumptietegoed tijdens wedstrijden

Kantoorkosten 3.233€                          adminstratie, loonadministratie, drukwerk, verzekeringen en juridische kosten

Overig 2.207€                          overig.

Totaal Kosten 157.039€                       

Saldo Winst (+) / Verlies (-) -8.830€                         

GEMEENTE WEERT - TOPSPORTSUBSIDIE




