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INKOMSTEN 
 

1.  ALGEMEEN 

1.1.  LIDMAATSCHAPPEN 

Bij 557 leden is de contributie gefactureerd en bij 556 leden is succesvol geïncasseerd. Dat 

wil zeggen dat er €25.020,- aan contributie binnen gekomen is. 

 

 1.2. SUBSIDIES 

Vanuit USS Mesa Cosa ontvangen we de Olympos subsidies. We hebben alle bedragen die 

we verwachten ontvangen. De exacte specificatie is als volgt:  

Competitie- & cashsubsidie:   €5.935,- 

Flexibele subsidie:    €496,89  

Promotie subsidie:    €165,-  

Verhuiskostensubsidie:  €100,-  

Totaal:     € 6.696,89 

 

 

1.3. SPONSORING 

De volgende sponsorbijdrages zijn gerealiseerd:  

Rob van Bunderen  €1.845,- 

Rabobank:   €613,72 

O.Z.E.B.I:    €300,- 

Fysio Domstad:  €200,- 

Utrecht promotions  €151,48 

SoaStudentarts:  €150,- 

janinepaintings.com:  €100,- 

Totaal:   €3.360,20 

 

 1.4. CLUB VAN 50 

De vereniging heeft €800 opgehaald door middel van de club van 50. Er is tot nu toe één keer 

gebruik gemaakt van de afkoopoptie en elf keer de reguliere optie. In totaal is er voor €1.250 

gefactureerd. Naar verwachting zullen er nog wel enkele gaan betalen, deze inkomsten zullen 

dan ten goed van bestuursjaar 21-22 vallen. 

 

 1.5. WINST UIT MUNTVERKOOP 

Er zijn dit jaar geen activiteiten geweest waarop er munten gebruikt konden worden. Er is dus 

geen winst gemaakt door muntverkoop. 



 

 

 

2.  TENNIS 

2.1.  CONDITIETRAINING 

Er is een alternatieve vorm van conditietraining gedaan. Er zijn hier geen inkomsten door 

gegenereerd. 

 

 2.2. NAJAARSTRAINING 

De najaarstraining is bij alle leden succesvol geïnd. In totaal hebben 402 leden getraind. In 

totaal is er €30.386,05 geïncasseerd. 

 

2.3. VOORJAARSTRAINING 

De najaarstraining is bij alle leden die trainen succesvol geïnd. In totaal is er €27837,40 

geïncasseerd. 

 

 2.4. SELECTIE 

Iedere selectiespeler heeft €185,- betaald voor de najaarstraining. Voor de voorjaarstraining is 

de prijs met €10,- verlaagd omdat er minder uren getraind zijn dan normaal. Één 

selectiespeler is voor één uur gefactureerd. Hierdoor konden andere selectiespelers vaker 

trainen. De specificatie van de inkomsten is als volgt: 

Voorjaarstraining: €185,-*18   = €3.330,- 

Najaarstraining: €175,-*17+€100  = €3.075,- 

Totaal:     = €6.405,- 

 

 2.5. SUBSELECTIE 

Iedere subselectie speler heeft €208,- betaald voor najaarstraining. Tijdens de 

voorjaarstraining waren er twee spelers die één plek gedeeld hebben. Dit komt neer op een 

totaalbedrag van €208*18+208*16+104*2 = €7.280,-. 
 

 

 2.6. NAJAARSCOMPETITIE 

 

De najaarscompetitie is volledig geïncasseerd. In totaal is er een bedrag van €4.722,- geïnd. 

 

 



 

 

2.7. VOORJAARSCOMPETITIE 

De voorjaarscompetitie is dit jaar niet doorgegaan. Hiervoor is een thuiscompetitie in de 

plaats gekomen. Hiervoor zijn geen kosten in rekening gebracht bij de leden. Er zijn dus geen 

inkomsten gegenereerd. 

 

 2.8. WINTERCOMPETITIE 

Er heeft geen wintercompetitie/toernooi plaatsgevonden. Er zijn dus geen inkomsten 

gerealiseerd. 

 

2.9. ZOMERTRAINING 

De invallers van de zomertraining zijn geïncasseerd voor een totaal van €70,- 

 

3.  OVERIGE INKMSTEN 

3.1.  BOETES 

Er zijn dit jaar 43 boetes uitgedeeld waarvan er 41 succesvol geïnd zijn. Dit levert een totaal 

aan inkomsten van €2.050,- op. 

 

4.  RESERVERINGEN 

4.1.  LUSTRUM 

Er valt dit jaar geen bedrag vrij voor het lustrum aangezien deze afgelopen jaar is geweest. 

 

 4.2. IWC 2020 

Het gereserveerde bedrag van €1.650 is dit jaar vrijgevallen. Daarnaast was er €250,- aan 

Ulli’s gouden vleugels gereserveerd vanuit vorige boekjaar. Het totale vrijgevallen bedrag is 

dus €1.900,-. 

 

4.3. UIT 2020 

Het gereserveerde bedrag van €1050,- is dit jaar vrijgevallen. 

 

 4.4. LIFTWEEKEND 2020 

Het gereserveerde bedrag van €100 is dit jaar vrijgevallen. 



 

 

 

 4.5. ALMANAK 2020-2021 

Het gereserveerde bedrag van €1.250,- is dit jaar vrijgevallen. 

 

 4.6. EXTC 2020 

Het gereserveerde bedrag van €1.000 is dit jaar vrijgevallen. 

 

4.7. WINST 2019-2020 

Er was vorig jaar geen winst, dus er is geen bedrag vrijgevallen. 

 

5.  ONVOORZIENE INKOMSTEN 

Er was vorig jaar €1.050,45 te veel baanhuur gefactureerd door Olympos. Uiteindelijk heeft 

Olympos toegezegd dat we dit bedrag niet hoeven te betalen ondanks dat dit initieel een foutje 

van onze kant was. We hebben dus een onvoorziene inkomsten van €1.050,45 aangezien de 

volledige factuur vorig jaar is meegenomen in de afrekening. 

Daarnaast hebben we €1.000,- ontvangen vanuit universiteit Utrecht en hogeschool Utrecht 

als coronasteun voor (sport)verenigingen. 

Doordat TennisDirect fouten had gemaakt in het contract hebben we 33 shirts gratis gekregen. 

Deze shirts hebben een van €554,40. 

In totaal komt dit neer op een gerealiseerd onvoorziene inkomsten van €2.050,45 en wordt 

waarschijnlijk €2.604,85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UITGAVEN 
 

2.  ALGEMEEN 

1.1.  VASTE VERANIGINSKOSTEN 

  1.1.1.   Bestuurskosten  

In totaal is er € 2773,89 gerealiseerd aan bestuurskosten. De samenstelling van dit bedrag is 

als volgt:  

 

 

  1.1.2.   KNLTB 

Door een administratief foutje vorige jaar bij de KNLTB hadden zij nog recht op €15,78. De 

KNLTB kosten van dit jaar zijn nog niet gefactureerd. Daarnaast is er €200,19 betaald aan 

vaste verenigingsbijdrage en €17,99 per lid. Dit komt op neer op een totaal van €10.326,35. 

 

1.1.4.   Rabobank 

De realisatie van de kosten van de Rabobank bedragen dit jaar € 468,62. 

 

  1.1.4.   Verzekeringen 

Er is €138,24 betaald aan verzekeringen van TC de Uithof. 

 

Post Begroot 2020 - 2021 Afrekening 2020 - 2021

Constitutie cadeaus 100,00€                       30,48€                               

Kantoorartikelen 100,00€                       6,68€                                 

Vehuizing bestuurskamer 200,00€                       55,61€                               

Onderhoud relaties 100,00€                       20,65€                               

Bedrukken bestuurskleding 250,00€                       213,09€                            

Reiskostenvergoeding 230,00€                       41,30€                               

Bestuursjasjes 307,92€                       307,92€                            

Bestuursvergoeding 600,00€                       600,00€                            

Vergoeding OlymPas 840,00€                       840,00€                            

Telefoonkosten 504,00€                       504,00€                            

Kerstkaarten 125,00€                       70,24€                               

Koffie uur 15,00€                         8,92€                                 

Bestuurstraining 125,00€                       75,00€                               

Totaal 3.496,92€                   2.773,89€                         

Afrekening bestuurskosten 2020-2021



 

 

  1.1.5.   Administratiekosten 

De specificatie van de administratiekosten is als volgt: 

AllUnited:    €1.521,30 

Sponsit:    €159,72 

Licentie Toernooi.nl  €75,- 

Totaal:    €1.756,02 
 

  1.1.6.   Websitekosten & Applicatiekosten 

Er is €367,75 betaald aan website- en applicatiekosten.  

 

  1.1.7.   ALV’s 

 

  1.1.8.   Lidmaatschappen 

De lidmaatschappen van TC de Uithof bij Vidius en U-fonds zijn gerealiseerd. Het gaat om 

een totaal bedrag van €52,50. 

 

  1.1.9.   Reclameborden 

Olympos brengt €170 in rekening voor de reclameborden en winddoeken. 

 

 1.2. CURSUSSEN 

Er zijn twee VCL-cursussen afgenomen. De totale kosten hiervoor waren €50,-. 

 

1.3. PROMOTIE VERENIGING 

  1.3.1.   Artikelen 

Er is €91,89 uitgegeven aan de jaarkalenders. Er zijn dit jaar geen uithof-shots uitgedeeld en 

gaat ook niet meer gebeuren. De kosten zullen dus €91,89 blijven. 

 

 

Begroot: Afrekening 2020-2021:

Wissel-ALV 301,49€          301,49€                            

Beleids-ALV 413,10€          363,00€                            

HALV 300,00€          65,60€                              

Drankjes + prijzen wissel ALV -€                156,43€                            

Totaal 1.014,59€      886,52€                           



 

 

  1.3.2.   Constitutieborrel 

Er is dit jaar geen constitutie borrel geweest. 

 

  1.3.3.   Sociale media promotie 

Er is €224,- uitgegeven aan sociale media promotie voor het werven van nieuwe leden.  

 

 1.4. TENNISPLAZA 

1.4.1   Opknappen Plaza 

Er is €300,- uitgegeven om de plaza op te knappen. 

 

1.4.2   Stroomkosten Blokhut 

Olympos brengt €39,54 in rekening voor de stroomkosten van de blokhut. 

 

 1.5. BEDANKJES 

  1.5.1.   Actieveledendiner 

Er is €814,80 aan kosten gemaakt tijdens het actieveledendiner. Dit valt binnen het begrootte 

budget. De activiteit was hierdoor gratis. 

 

  1.5.2.   Traktaties commissies 

Er is €389,66 uitgegeven aan het trakteren van de commissieleden om ze te bedanken voor 

hun inzet. 

 

  1.5.3.   Oud-besturenborrel 

Er is geen oud-besturenborrel geweest, dit was niet mogelijk door COVID-19. Het bedrag van 

€200,- is doorgereserveerd. 

 

  1.5.4.   Aanbieden fusten 

Er zijn geen kosten gemaakt voor het aanbieden van fusten aangezien hier geen gelegenheid 

voor was. Dit bedrag is doorgereserveerd om uit te geven bij het TC Festival. 

 



 

 

 1.6. AFSCHRIJVINGEN 

Er is €494,89 afgeschreven voor niet-vlottende activa in bezit van TC de Uithof. 

 

 1.7. CLUB VAN 50 

  1.7.1.   Bedankjes 

Er is €151,43 uitgegeven om de club van 50 te bedanken voor hun bijdrage. 

 

  1.7.2.   Bestemmingen 

Er is €395,75 uitgegeven aan de bestemmingen van de club van 50. Er is ook nog eens €500,- 

doorgereserveerd voor de bestemmingen zodat deze volgend jaar uitgevoerd kunnen worden. 

Helaas was het door de combinatie van COVID-19 en Olympos niet mogelijk om alles 

afgelopen jaar uit te voeren. 

 

 1.8. COMMISSIES 

1.8.1.   AcCie 

De AcCie heeft €44,- uitgegeven aan de sinterklaasborrel. Dit is lager dan origineel begroot 

omdat er minder activiteiten zijn georganiseerd door de AcCie. 

 

  1.8.2.   AlmanakCie 

De AlmanakCie heeft €1.525,98 uitgegeven. Dat is €275,98 meer dan begroot. Dit komt door 

een prijsverandering van de locatie op het laatste moment. Door corona is het contract vele 

malen veranderd omdat het aantal mensen dat kon komen steeds veranderde. Op het laatste 

moment hebben we twee zalen gekregen, maar bij het ondertekenen is niet gezien dat de prijs 

daardoor ook omhoogging. 

 

  1.8.3.   CKC 

De CKC heeft €2,05 winst gemaakt. CKC is begroot om quitte te spelen, dat is dus gelukt. 

 

  1.8.4.   ClubCie 

De ClubCie heeft geen gebruik gemaakt van het budget. Met name omdat er weinig 

clubavonden zijn geweest en er ook geen mensen bij de plaza mogen komen. Het organiseren 

van een thema-avond of activiteit was hierdoor niet mogelijk 



 

 

  1.8.5.   DJ-Cie 

De DJ-Cie heeft een account gekregen voor SoundCloud met als doel twee keer per maand 

een setje te uploaden. Dit met als doel de DJ-Cie te promoten aangezien er dit jaar wat 

mensen weg gaan. Ook wordt de opname van deze setjes gebruikt om de nieuwere 

onervarenere Dj’s op te leiden. De gemaakte kosten daarvoor zijn €33,- 

 

  1.8.6.   CER 

De CER heeft dit jaar €141,85,- uitgegeven voor het sponsor bedankpakket. Naar verwachting 

Dit is lager dan begroot omdat er minder sponsors zijn en minder sponsorinkomsten dan 

verwacht. 

 

  1.8.7.   GalaCie 

De GalaCie heeft een Galadiner georganiseerd en lente kriebels bierpakket samengesteld ter 

vervanging van het lentegala. Aangezien er budget over was is de tweede activiteit gratis 

aangeboden. De GalaCie heeft daarmee totaal €217,76 op de afrekening staan. 

 

1.8.8.   DeuCie 

Het tarief voor de drukker van de DeuCie is iets gewijzigd in 2021. In totaal hebben de 

deucy’s € 1.548,96 gekost dit jaar. 

 

  1.8.9.  IntroweekendCie 

De IWC heeft dit jaar een activiteitendag georganiseerd omdat het weekend niet door kon 

gaan door COVID-19. Bij de activiteitendag is een winst gemaakt van €0,93 De kosten van 

het annuleren van de introweekend locatie voor introkamp vallen onder onvoorzien.  

 

  1.8.10.  IntegraCie 

Dit IntergaCie heeft tot nu toe €5,79 uitgegeven aan de introperiode. De winnende groepjes 

hebben ondanks vaak aangedrongen door het bestuur en IntegraCie geen gebruik gemaakt van 

de prijzen. 

 

  1.8.11.  LedenweekendCie/FestCieval 

Het TC-festival vindt plaats na het boekjaar 2020-2021 en valt daarom vanaf nu onder 

reserveringen. 

 
 



 

 

  1.8.12. LiftCie 

De LiftCie heeft €92,50 uitgegeven bij de Liftdag 

 

  1.8.13. MVV 

De MVV heeft een bedrag van €1.782,33 opgehaald voor het goeden doel. TC de Uithof 

draagt daar €200,- aan bij. Het ‘verlies’ voor de MVV is, zoals begroot, €200,-. 

 

  1.8.14. Open ToernooiCie 

De OTC had al wat kosten gemaakt voor de voorbereiding van het open toernooi. Daarnaast 

hebben ze een online cantus georganiseerd waar mensen gratis aan konden deelnemen. De 

totale uitgaven van de OTC zijn €487,92. 

 

1.8.15. OranjeCie 

De OranjeCie heeft de koningsdag georganiseerd en een gratis poule tijdens het ABN AMRO 

tennis toernooi. Ze hebben een verlies van €76,80 gemaakt. Dat is binnen het budget van 

€100,-. 

 

  1.8.16. PromoCie 

De PromoCie heeft geen geld uitgegeven dit jaar. 

 

  1.8.17. Technische Commissie 

De TeCo heeft een verlies van €267,41 gemaakt dit jaar. Dat is iets hoger dan begroot. De 

TeCo heeft dit jaar echter veel georganiseerd en aangeschaft. Ze hebben de thuiscompetitie 

georganiseerd, waar geen bijdrage van de leden is gevraagd. Daarnaast is er oor competitie 

een krijtbord aangeschaft en hebben ze standaard kosten zoals google docs premium en het 

invalsysteem. 

 

  1.8.18. ToCo 

De ToCo heeft €23,96 uitgegeven aan bedankjes voor de DJ-Cie voor het maken van de 

setjes. 

 

 



 

 

  1.8.19. UIT-Cie 

De UIT heeft dit jaar €192,43 uitgegeven aan de alternatieve UIT. 

 

  1.8.20. WintersportCie 

De WintersportCie heeft een wintersportweek in Nederland georganiseerd, bestaande uit drie 

activiteiten. Hiervoor is €100,- toegezegd vanuit het corona commissiepostje. De 

WintersportCie heeft een verlies van €5,54 gemaakt. 

 

  1.8.21. EXTC 

De EXTC heeft €86,56 uitgegeven. Dit komt vooral doordat er al kosten waren gemaakt voor 

de EXTC voordat het duidelijk was dat deze niet in originele vorm door kon gaan. Het 

evenement dat wel plaats heeft gevonden is kostendekken gebleven. 

 

  1.8.22. Lustrumcommissie 

Dit jaar is er geen Lustrum dus is er ook geen budget begroot voor het lustrum. 

 

 1.9. DIGITALISRERING 

Afgelopen jaar is de ClubApp aangeschaft, dat is dit jaar niet van toepassing. Deze post zal 

volgend jaar komen te vervallen. App kosten vallen nu onder Website- & applicatiekosten. 

 

2.  TENNIS 

2.1.  CONDITIETRAINING 

Er is een alternatieve vorm van conditietraining gedaan, namelijk een hardloopcompetitie. 

Hiervoor kregen de drie mensen die de meeste kilometers hadden hardgelopen een prijs. De 

eerste prijs was een tennistas, deze kosten heeft de vereniging gedragen. De 2e en 3e prijs zijn 

gesponsord door Rob van Bunderen. Zijnde en privé training en een nieuwe bespanning. De 

totale kosten voor de hardloopcompetitie is €43,90. 

 

2.2.  NAJAARSTAINING 

De kosten voor de najaarstraining waren €30.298,30. 

 

 



 

 

2.3.  VOORJAARSTRAINING 

Olympos heeft €27.574,25 gefactureerd voor de voorjaarstraining. 

 

2.4.  SELECTIE 

Er is €6720,- betaald aan Van Bunderen Sportservice voor de selectietraining en €3360,- 

Daarnaast is er €250,50 uitgegeven aan tennisballen. Daarnaast hebben 17 spelers een 

prestatiebonus van €30 ontvangen. In totaal komt dit neer op een totale kosten van €7680,50.  

 

2.5.  SUBSELECTIE 

Voor de najaarstraining is er €3834,- afgedragen aan Olympos Voor de voorjaarscompetitie 

bedroeg dit bedrag €3.621,-. Daarnaast zal ook de subselectie nog prestatiebonus ontvangen. 

16 mensen hebben deze ontvangen ter waarde van €30,- p.p.. Ook is er 9,64 uitgegeven voor 

bananen en drinken tijdens de voorspeeldag. In totaal kom dit neer op een bedrag van 

€7944,64.  

 

2.6.  NAJAARSCOMPETITIE 

Er is €2.244,10 uitgegeven aan de najaarscompetitie. Dit is €485,06 minder dan begroot. Dit 

komt omdat er geen koffie en thee gekocht is en er geen winnaars waren bij de competitie 

omdat deze eerder gestopt werd. 

 

2.7.  VOORJAARSCOMPETITIE 

Er is geen voorjaarscompetitie geweest. De kosten van de thuiscompetitie zijn onder de 

Technisch commissie geboekt. 

 

2.8.  WINTERCOMPETITIE 

Er is geen wintercompetitie/toernooi geweest. 

 

2.9.  TAAKUREN 

Aangezien Rob en de tweede trainer dit jaar minder taakuren hebben gemaakt vallen deze 

kosten lager uit dan begroot. De kosten zijn €550, tegenover de begrootte €950,-. 

 

 



 

 

3.  OVERIGE UITGAVEN 

3.1.  ULLI’S GOUDEN VLEUGELS 

Er is €150 van de Ulli’s gouden vleugels uitgegeven voor een band bij de Almanak 

onthulling. Daarnaast heeft het FestCieval €150,- gekregen voor het financieren van de 

illusionist op het festival. Dit komt neer op een totaal van €300,-. 

 

3.2.  CORONA COMMISSIE POTJE 

Zowel de TeCo als de WintersportCie hebben €100,- gekregen. De TeCo voor de 

thuiscompetitie en de WintersportCie voor het organiseren van het de wintersportweek. Er is 

dus in totaal €200 uitgegeven van het potje. 

3.3.  INITIATIEVEN POTJE CAFÉ REX 

Dit potje was er dit jaar niet. 

 

3.4.  ROZE COMMISSIE 

Er is nog niets uitgegeven aan de roze commissie. We verwachten dat dit ook niet meer gaat 

gebeuren. 

 
 

3.5.  ULLICUP 

Het organiseren van een UlliCup was door COVID-19 en de toenemende haat aan online 

activiteiten onmogelijk. Er worden dus ook geen prijzen uitgekeerd. Er zijn dus geen kosten 

gemaakt. 

 

3.6.  BIERCOMPETITIE 

Er is geen budget voor de biercompetitie dit jaar i.v.m. COVID-19. 

 

3.7.  GOUDEN DEMPER 

De gouden demper was aangevraagd door de EXTC 2021 voor een bedrag van €125,- en 

toegezegd door Rob van Bunderen. 

 

4.  RESERVERINGEN 

4.1. LUSTRUM 

Er wordt €750,00 gereserveerd voor het lustrum van 2024 – 2025. 

 



 

 

4.2. IWC 

Er wordt €1.650,00 gereserveerd voor het introweekend. 

 

4.3. UIT 

Er is €1.050,00 gereserveerd voor de UIT. 

 

4.4. LIFTCIE 

Er is €100,00 gereserveerd voor het liftweekend. 

 

4.5. ALMANAK 

Er is €1.250,00 gereserveerd voor de Almanak. 

 

4.6. EXTC 

Er is €1.050,00 gereserveerd voor de EXTC 2021. 

 

4.7. FESTCIEVAL 

Het bedrag wat in eerste instantie begroot was is gereserveerd omdat het festival net in 

volgend boekjaar valt. Het gaat om een reservering van €1250,- 

 

4.7. OPKNAPPEN BESTUURSKAMER 

Aangezien we dit jaar niet tot nauwelijks op de bestuurskamer mochten zijn is het budget 

(deels gesubsidieerd vanuit de universiteit) niet besteed. Daarom reserveren we het niet 

gebruikte bedrag van €150,- door voor het bestuur van volgend jaar. 

 

4.9. FUSTEN FESTIVAL 2021 

Er was dit jaar geen mogelijkheid om de begrootte gratis fusten uit te geven. We reserveren 

deze dus door naar het TC Festival 2021. Dit evenement valt net buiten ons boekjaar. Het gaat 

om een bedrag van €500,- 

 

 

 



 

 

4.10. OUD-BESTURENBPRREL 2021 

De oud-besturenborrel zal in volgend boekjaar plaats vinden aangezien het door COVID-19 

niet mogelijk was. Het bedrag dat hiervoor gereserveerd staat is €200,-. 

 

4.11. SPAARPLAN 2028 

Er is €1.500,00 gereserveerd voor het spaarplan Olympos 2.0. Er wordt een winst gemaakt 

van meer dan €1.565,51. De eerste €1.000,- van de winst gaat naar het spaarplan. De 

reservering voor het spaarplan wordt dus €2.500,-. 

 

5.  ONVOORZIEN 

De specificatie van de onvoorziene kosten is als volgt: 

Annulering introweekend  €4.530,- 

Annulering Wintersport  €4.200,- 

Hesjes     €7,50 

Nieuwe camera   €66,98 

Boete auteursrecht foto ‘17- ‘18 €270,-  

Microfoon wissel ALV  €26,99 

Zoom account 3 maanden  €50,79 

Stylingskosten ledenmodule  €60,50 

Totaal:    €9.212,76 

 

 

 

5.  RESULTAAT 

Na de extra reservering voor het spaarplan is het resultaat een winst van €565,51. 

 


