
Toelichting winst en verlies rekening 2020 en 2021 

 

Contributie leden, eind 2020 zijn er 42 leden waarvan 4 volwassen judoka’s, 2 bestuursleden en 36 

judoka’s onder de 16 jaar. In de 2de periode van 2020 (april – juni) is er 33% minder contributie geint 

omdat er tijdelijk geen judo lessen konden worden gegeven door corona. In de periode van januari 

2021 tot juni 2021 is er elke maand 33% van de contributie geint. In juni 2021 is er 50 % contributie 

geint waarna de contributie weer normaal is geworden.  

Acties, de acties zorgen voor een groot deel voor de inkomsten op jaarbasis en zijn erg belangrijk 

voor de club! In 2020 waren dit de Poiesz sponsoractie (€1000,- die afgelast werd door corona), 

Rabobank club support actie (€236,-) en de speculaas actie (€331,-). In 2021 heeft Poiesz sponsor 

actie een resultaat van € 850,-.  

Toernooi,  het toernooi stond gepland begin maart 2020 in het Bewegingscentrum. Dit is afgelast 

vanwege de eerste lockdown door corona. In 2021 wordt er geen toernooi georganiseerd.  

Examens, twee keer per jaar zijn er band en slip examens binnen de club. De inkomsten van het 

examen zijn 4 euro per judoka per examen. De judo banden krijgen de kandidaten van de vereniging 

en worden bij trainer Bas gekocht.  

Rente, op de beide spaarrekeningen is €1,23 euro aan rente ontvangen in 2020. 

Trainer, Bas verzorgt de trainingen als ZZP’er. Elke maand stuurt hij een factuur van de geleverde 

uren + reiskostenvergoeding. Henk traint gratis mee tijdens de laatste les en helpt als vrijwilliger mee 

met de andere lessen.  

Zaalhuur, tijdens de eerste lockdown van 2020 is er geen zaalhuur door het Bewegingscentrum in 

rekening gebracht. De judo kon in september 2020 niet opnieuw gebruik maken van de zaal in het 

Bewegingscentrum. Het alternatief was in de Brinkhof waar meer zaalhuur betaald moest worden. 

Tijdens de 2de lockdown in het begin van 2021 kon er lange tijd niet worden gejudood. De Brinkhof 

heeft alleen zaalhuur in rekening gebracht als er gebruik werd gemaakt van de zaal. Vanaf augustus 

2021 is de judo terug bij het Bewegingscentrum tegen een hoger tarief als voorheen.   

Bankkosten, als vereniging hoeven we alleen de vaste kosten voor de bankrekening te betalen. Vanaf 

12-11-2020 is er één lopende rekening.  

Judo uitje, in 2020 is er geen judo uitje geweest. In 2021 is er gesurvivald in Norg naast het 

Bewegingscentrum.  

School judo, het school judo in 2020 en 2021 is niet doorgegaan.  

Overige, onder de overige uitgaven vallen de volgende dingen:  

 2020 Verwacht 2021 

Judobond € 250,- € 312,- 

Website € 100,- € 160,- 

Kerst pakketten € 170,- - 

Cadeaus € 65,- - 

Judo uitjes  € 300,- 

 

 



 

De inkomsten bestaan uit:  

 2020 Verwacht 2021 

TASO regeling € 3000,- - 

Ondersteuning DK-15 € 200,- - 

Frisse start - € 475,- 

 

De TASO-regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die omzetverlies hebben geleden als 

gevolg van de maatregelen tegen de verdere verspreiding van COVID-19. Dit is aangevraagd voor 2 

periodes met een bedrag van € 1500,-. De regeling is goedgekeurd en het geld is ontvangen.  

Reservering judomatten, in 2020 is er € 1000,-- overgemaakt naar de judomatten spaarrekening. 

Nieuwe judo matten kost de vereniging: 146 x €85,- = €12.410,-. De huidige judomatten kunnen 

volgens trainer Bas nog zeker 5 jaar mee. De komende jaren zal er steeds 1000 euro gespaard 

worden voor nieuwe judo matten. 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Reservering voor 
judomatten:  

€ 1.582,- € 1.923,- € 1.000,- € 1000,- € 1000,-  € 1000- 

       

Gereserveerd voor 
judomatten: 

€ 3.889,84 € 5.471,84 € 7.394,84 € 8.075,48 € 9.075,48 € 10.075,48 

 

Conclusie, 2020 is het jaar waarin corona er voor zorgde dat het judo toernooi niet door kon gaan en 

lessen niet of gedeeltelijk door konden gaan. Zo kon er in de zomer van 2020 alleen buiten worden 

gesport. Tijdens deze periode is Bas als judo leraar doorbetaald. De TASO regeling heeft deze vaste 

kosten uiteindelijk betaald waardoor er een hoger resultaat ontstaat van 2020. Dit resultaat wordt 

aan de algemene reserves van judo vereniging Yuseigachi toegevoegd.  Het ledenaantal in 2020 is 

gelijk gebleven, ondanks alle maatregelen zijn er weinig opzeggingen geweest maar ook weinig 

nieuwe leden bij gekomen. Vanaf 2de kwartaal 2021 stijgt het aantal leden weer. Aan het eind van 

2020 heeft de speculaas actie plaats kunnen vinden. De Rabobank club support actie heeft een extra 

bedrag opgeleverd waardoor er veel geld binnen is gekomen via de acties. Tijdens 2020 heeft er geen 

school judo plaatst gevonden.  

Verwachting 2021, nu, eind oktober kan er een goede schatting worden gemaakt voor de jaarcijfers 

van 2021. Hierbij wordt er voor 2021 vanuit gegaan dat de speculaas actie door kan gaan in kleine 

vorm, net zoals in 2020. De judo vereniging heeft lage zaalkosten ondanks een hoge huurprijs van de 

gebruikte zalen. Dit komt omdat er alleen betaald hoefde te worden voor de zaal als deze gebruikt 

werd. 

Begroting 2022, voor de begroting 2022 is er gerekend met 40 leden onder de 16 jaar en 4 leden 

boven de 16 jaar. Er wordt vanuit gegaan dat de Poiesz actie en speculaas actie door kunnen gaan op 

een normale manier. De trainerskosten en zaalhuur zijn uitgerekend op basis van 38 weken per jaar. 

Verwacht wordt dat er een toernooi in 2022 kan zijn. Voor het onderdeel school judo en judo uitje 

wordt meer geld gereserveerd. De overige kosten is een schatting op basis van vorig jaar. Het 

resultaat voor de begroting ziet er positief uit, doordat er geld opzij wordt gelegd voor nieuwe judo 

matten komen de cijfers net in het rood uit. Zo lang er elk jaar een positief resultaat wordt gehaald, 

hoeft er niet te worden nagedacht om de contributie te verhogen.  


