
Toelichting bij begroting DIAVO seizoen 2022-2023

Begroting
Hieronder staat de begroting voor het seizoen 2022/2023. Ten opzichte van de begroting van vorig
seizoen en het jaaroverzicht daarvan zijn een aantal bedragen ingedeeld bij andere posten. Ook zijn er
enkele nieuwe posten en posten vervallen. Bij het maken van de begroting is zoveel als mogelijk
uitgegaan van werkelijke kosten, voor zover die nu konden worden berekend/ingeschat.
Hieronder volgt een korte toelichting bij enkele posten, maar eerst even ingaan op de drie genoemde
varianten. Gezien de ontwikkelingen t.a.v. de energiekosten verwachten het bestuur per 1 januari 2023
een verhoging van de huurprijzen vanuit Accres voor de zaalhuur. Tijdens het maken van de begroting
was hierover nog niets bekend en ook Accres kon hiervan nog geen inschatting maken. Daarom zijn 3
varianten uitgewerkt:
- Variant A; geen verhoging zaalhuur per 01-01-2023, wel aanpassing contributie
- Variant B; verhoging van de zaalhuur per 01-01-2023 met 7% maar de contributie blijft gelijk aan

de huidige
- Variant C; verhoging van de zaalhuur per 01-01-2023 met 7%, aanpassing van de contributie

Toelichting
Veel posten zijn gebaseerd op de kosten zoals die in het vorige seizoen zijn gemaakt. Ter vergelijking
zijn zowel de begroting als het jaaroverzicht van het vorig seizoen toegevoegd aan de begroting.
- Contributie; voor het berekenen van de contributie zijn de diverse kosten toegerekend naar de

spelersgroep die ze maakt. Maar daarbij zijn veel ‘algemene posten’ zoals vrijwilligersvergoedingen,
kosten internet/bank/verzekering, representatie, enz. niet doorberekend naar de jeugdspelers en de
mini’s. Deze kosten worden gedragen door de competitie- en recreantleden. De bedragen die op
basis van de rekenwijze naar voren komen, staan in een apart overzicht. Met daaronder het voorstel
voor het vaststellen van de contributie voor dit jaar vanuit het bestuur.
Voor het berekenen van de hoogte van de contributie zijn we uitgaan van de volgende aantallen:

o Competitie; 103 leden, 10 teams
o Recreanten; 145 leden, 11 teams (inclusief instroomgroep)
o Jeugd; 9 leden, 1 team
o Mini’s; 9 leden, 1 team (hierbij is het aantal taakstellend en streven we dat er in de 2e helft

van het seizoen een team mee kan doen aan de competitie)
- Overige opbrengsten – Verkoop shirts; voor nieuwe leden moeten nog nieuwe shirts worden

aangeschaft. De nieuwe leden kopen deze dan weer van de vereniging. Daarom is er ook een post
‘Overige kosten – Aankoop shirts’. Beide posten vallen tegen elkaar weg.

- Opleidingskosten; we willen als daar behoefte aan is een (aspirant)trainer cursussen kunnen laten
volgen. Als dat kan via het (gratis) aanbod vanuit Nevobo, maar anders betaald vanuit de
vereniging.

- Overige kosten vrijwilligers; we organiseren een gezellige bijeenkomst voor de vrijwilligers die
hiervoor verder geen vergoeding ontvangen.

- Voor de huur van de zalen is voor de competitie en recreanten uitgegaan van 42 trainingsweken en
voor jeugd en mini’s van 40 weken. De kosten van eventueel buitenvolleybal in juni 2023, zijn hierin
meegenomen. Daardoor is er geen bedrag opgenomen bij de post ‘Overige kosten speelvelden’.

- Spelmaterialen; Enkele trainers hebben aangeven geen vergoeding te willen ontvangen, maar het
bedrag hiervan beschikbaar te stellen voor aanschaf van materiaal bij de trainingen. Daarom is deze
post relatief hoger dan vorig seizoen.

- Buurtvolleybal; zowel de opbrengsten als de kosten zijn hoger ingeschat als die van vorig seizoen.
In principe is ook deze activiteit budgetneutraal.

- Overige kosten; Hierin zitten de bijdrage voor de jeugdactiviteiten van DIO en de kosten voor de
Grote Club Actie. Dit zoals ook afgesproken met DIO in de samenwerkingsovereenkomst.

- Resultaat; per variant is het resultaat uitgerekend. Als de contributie niet wordt aangepast en de
zaalhuur per 01-01-2023 met 7% wordt verhoogd, is er een negatief resultaat van € 570. De beide
andere varianten geven een licht positief resultaat.





Contributie
Op basis van de berekeningen komen we tot de hieronder weergegeven contributies.

Het voorstel vanuit het bestuur is om uit te gaan van variant B en de contributie niet te verhogen.
Belangrijkste argument hiervoor is dat er voldoende reserves zijn om het negatieve resultaat op te
vangen en we graag willen dat iedereen kan blijven volleyballen. Eventueel kan als de verhoging van de
zaalhuur bekend is en veel hoger dan nu meegenomen in de berekening, via een extra ledenvergadering
worden besloten om de contributie voor de 2e helft van het seizoen alsnog te verhogen.


