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S.D.V.N. Dance Fever 

Financieel jaarverslag 2018-2019 

01-09-2019 

Financieel jaarverslag 2018-2019 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Inzicht in de financiën van het boekjaar 2018-2019 van S.D.V.N. Dance Fever. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Auteur 
Door Gabi Rahimbaks op 01-09-2019. Gecontroleerd door het 19e bestuur, de Raad van Advies en de 

Kascontrolecommissie.  

Legenda: 

• Het boekjaar 2018-2019 liep van 1 september 2018 t/m 31 augustus 2019. 

• De lichtgrijze vakken met dikgedrukte letters zijn hoofdposten. De bedragen bij deze posten zijn 

alle bijbehorende subposten bij elkaar opgeteld. 

• De posten waarbij enige toelichting nodig is, staan onder de begroting uitgewerkt. 

  



 
 

2 
 

S.D.V.N. Dance Fever 

Financieel jaarverslag 2018-2019 

01-09-2019 

Inhoudsopgave 
Financieel jaarverslag 2018-2019 .............................................................................................................. 1 

Auteur ........................................................................................................................................................... 1 

1.1  Balans 2018-2019 ............................................................................................................................ 3 

Activa ............................................................................................................................................................ 3 

Passiva .......................................................................................................................................................... 3 

1.2  Toelichting op de balans ................................................................................................................. 4 

Activa ............................................................................................................................................................ 4 

Passiva .......................................................................................................................................................... 4 

2.1  Resultatenrekening .......................................................................................................................... 5 

2.2 Toelichting op de resultatenrekening ............................................................................................ 8 

110: Kantoorkosten................................................................................................................................... 8 

120: Bestuurskosten ................................................................................................................................. 8 

130: Relatiekosten .................................................................................................................................... 8 

140: Verzekeringen ................................................................................................................................... 8 

210: Subsidies ........................................................................................................................................... 8 

220: Contributie ........................................................................................................................................ 9 

230: Opbouw totaal vermogen ................................................................................................................. 9 

240: Afschrijvingskosten ........................................................................................................................... 9 

250: Rente ................................................................................................................................................. 9 

260: Sponsoring ........................................................................................................................................ 9 

270: Workshops en demonstraties ........................................................................................................... 9 

280: Incidentele winsten en verliezen ...................................................................................................... 9 

300: Commissies ....................................................................................................................................... 9 

400: Overige activiteiten ......................................................................................................................... 10 

500: Vrijwilligersvergoedingen ............................................................................................................... 10 

600: Wedstrijdelementen ....................................................................................................................... 11 

900: Onvoorzien ...................................................................................................................................... 11 

3. Slot ...................................................................................................................................................... 11 

 

  



 
 

3 
 

S.D.V.N. Dance Fever 

Financieel jaarverslag 2018-2019 

01-09-2019 

1.1  Balans 2018-2019 
De balans van het boekjaar 2018-2019 van 1 september 2018 t/m 31 augustus 2019 is hier weergegeven.  

Activa 

Post 1-9-2018 31-8-2019 

020: Inventaris € 2.549,00 € 3.945,00 

021: Barre (aanschaf 2016) € 1.999,00 € 1.999,00 

022: Rolvloer (aanschaf 2017) € 550,00 € 550,00 

023: Barre (aanschaf 2019) € 0,00 € 1.147,00 

024: Camera en lens (aanschaf 2019) € 0,00 € 249,00 

030: Afschrijvingen € -1.166,26 € -2.193,98 

031: Afschrijving Barre (aanschaf 2016) € -799,60 € -1.199,40 

032: Afschrijving Rolvloer (aanschaf 2017) € -366,66 € -550,00 

033: Afschrijving Barre (aanschaf 2019) € 0,00 € -382,33 

034: Afschrijving Camera en lens (aanschaf 2019) € 0,00 € -62,25 

040: Kas € 165,00 € 156,60 

050: Spaarrekening € 29.906,93 € 26.000,00 

060: Betaalrekening € 1.115,52 € 214,82 

070: Debiteuren € 282,50 € 1.225,52 

Totaal € 32.852,69 € 29.347,96 
 

 

Passiva 

Post 1-9-2018 31-8-2019 

Eigen Vermogen € 12.472,57 € 8.761,86 

000: Kruisposten € 0,00 € 0,00 

010: Reserveringen € 19.850,00 € 20.569,10 

011: Reservering Lustrum € 600,00 € 900,00 

012: Reservering Huisvesting € 15.000,00 € 15.000,00 

013: Reservering Materialen € 4.000,00 € 4.000,00 

014: Reservering bijdrage NTDS € 250,00 € 250,00 

015: Reservering Rabobank Clubkas Campagne € 0,00 € 224,10 

016: Reservering Cameralens € 0,00 € 195,00 

080: Crediteuren € 530,12 € 17,00 

Totaal € 32.852,69 € 29.347,96 
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1.2  Toelichting op de balans 
Activa 

De barres van 2016 worden afgeschreven in vijf jaar, de rolvloer in drie jaar. De rolvloer is hiermee 

afgeschreven. Daarnaast zijn dit jaar meer barres en een camera aangeschaft met een afschrijvingsperiode 

van vier jaar. 

De post debiteuren bestaat uit een betaling voor een workshop, een sponsorbedrag, subsidies en nog te 

ontvangen betalingen van het Showdance Demoteam Lipstick voor het aanschaffen van de teamvesten. 

Passiva  

Zoals begroot is er een reservering gedaan voor het lustrum. Daarnaast heeft de deelname van S.D.V.N. 

Dance Fever aan de Rabobank Clubkas Campagne €224,10 opgeleverd als reserve voor het eindoptreden 

van het boekjaar 2019-2020. Tot slot is er een reservering gedaan voor een cameralens, zodat de kosten 

van de camera met lens volledig in het boekjaar 2018-2019 vallen. 

De post crediteuren bestaat uit een correctie op een vrijwilligersvergoeding. 

Het totale vermogen van Dance Fever is dit jaar gedaald. Dit wordt verder toegelicht in het slot van dit 

financiële jaarverslag.  
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S.D.V.N. Dance Fever 

Financieel jaarverslag 2018-2019 

01-09-2019 

2.1  Resultatenrekening 
 

Post Debet 

(Kosten) 

Credit 

(Opbrengst

en) 

Begroot Resultaat Verschil 

110: Kantoorkosten € 790,11 € 0,00 -€ 875,00 -€ 790,11 € 84,89 

111: Printkosten € 68,02 € 0,00 -€ 15,00 -€ 68,02 -€ 53,02 

112: Bankkosten € 307,01 € 0,00 -€ 375,00 -€ 307,01 € 67,99 

113: Kantoorartikelen € 65,66 € 0,00 -€ 50,00 -€ 65,66 -€ 15,66 

114: Website € 217,80 € 0,00 -€ 300,00 -€ 217,80 € 82,20 

115: Conscribo € 131,62 € 0,00 -€ 135,00 -€ 131,62 € 3,38 

116: Secretariaat € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

120: Bestuurskosten € 733,20 € 55,40 -€ 700,00 -€ 677,80 € 22,20 

121: Bestuurskleding € 300,00 € 0,00 -€ 300,00 -€ 300,00 € 0,00 

122: Bestuursbijdrage € 332,40 € 55,40 -€ 300,00 -€ 277,00 € 23,00 

123: Bestuurswerving en -

overname 

€ 100,80 € 0,00 -€ 100,00 -€ 100,80 -€ 0,80 

130: Relatiekosten € 6.812,80 € 2.624,50 -€ 3.250,00 -€ 4.188,30 -€ 938,30 

131: ALV € 351,35 € 2,99 -€ 350,00 -€ 348,36 € 1,64 

132: Cursusgeld commissies € 0,00 € 0,00 -€ 50,00 € 0,00 € 50,00 

133: Verjaardagskaarten € 36,94 € 0,00 -€ 50,00 -€ 36,94 € 13,06 

134: Introdag voor leden € 549,49 € 167,50 -€ 350,00 -€ 381,99 -€ 31,99 

135: Commissiehoofdenoverleg € 50,80 € 0,00 -€ 50,00 -€ 50,80 -€ 0,80 

136: Ledenkleding € 3.689,21 € 2.454,01 -€ 600,00 -€ 1.235,20 -€ 635,20 

 136: Ledenkleding 

 (Hoofdrekening) 

€ 3.043,46 € 2.394,01 € 0,00 -€ 649,45 -€ 649,45 

 1361: Pasmodellen € 385,66 € 0,00 € 0,00 -€ 385,66 -€ 385,66 

 1362: Tasjes € 260,09 € 60,00 € 0,00 -€ 200,09 -€ 200,09 

137: Actieve ledenuitje € 1.076,32 € 0,00 -€ 800,00 -€ 1.076,32 -€ 276,32 

138: Constitutieborrel € 439,77 € 0,00 -€ 500,00 -€ 439,77 € 60,23 

139: Cadeaus en bedankjes € 377,11 € 0,00 -€ 300,00 -€ 377,11 -€ 77,11 

1310: Kennismaking docenten en 

bestuur 

€ 0,00 € 0,00 -€ 50,00 € 0,00 € 50,00 

1311: Commissiewerving € 91,81 € 0,00 -€ 150,00 -€ 91,81 € 58,19 

1312: Duurzaamheidsbijdrage € 150,00 € 0,00 € 0,00 -€ 150,00 -€ 150,00 

140: Verzekeringen € 741,80 € 0,00 -€ 850,00 -€ 741,80 € 108,20 

210: Subsidies € 100,00 € 600,00 € 32,50 € 500,00 € 467,50 

220: Contributie € 567,50 € 24.165,00 € 22.500,00 € 23.597,50 € 1.097,50 
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Post Debet 

(Kosten) 

Credit 

(Op-

brengsten) 

Begroot Resultaat Verschil 

230: Opbouw totaal vermogen € 495,00 € 0,00 -€ 495,00 -€ 495,00 € 0,00 

231: Reservering lustrum € 300,00 € 0,00 -€ 300,00 -€ 300,00 € 0,00 

232: Reservering huisvesting € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

233: Reservering materialen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

234: Noodpot NTDS € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

235: Opbouw eigen vermogen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

236: Reservering Cameralens € 195,00 € 0,00 -€ 195,00 -€ 195,00 € 0,00 

240: Afschrijvingskosten €1.027,72 € 0,00 -€ 700,00 -€ 1.027,72 -€ 327,72 

250: Rente € 0,00 € 3,52 € 10,00 € 3,52 -€ 6,48 

260: Sponsoring € 500,00 € 0,00 € 0,00 -€ 500,00 -€ 500,00 

270: Workshops en 

demonstraties 

€ 1.130,13 € 1.763,80 € 350,00 € 633,67 € 283,67 

271: Workshops € 387,50 € 1.269,00 € 500,00 € 881,50 € 381,50 

272: Demonstraties € 0,00 € 141,08 € 200,00 € 141,08 -€ 58,92 

273: Kleding en promotie € 742,63 € 353,72 -€ 350,00 -€ 388,91 -€ 38,91 

280: Incidentele winsten en 

verliezen 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

281: Kasverschillen € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

300: Commissies € 13.048,70 € 6.899,82 -€ 4.900,00 -€ 6.148,88 -€ 1.248,88 

310: AcCo € 2.125,97 € 1.181,57 -€ 1.000,00 -€ 944,40 € 55,60 

320: PR-Cie € 430,05 € 0,00 -€ 400,00 -€ 430,05 -€ 30,05 

330: IntroCie € 949,28 € 19,25 -€ 600,00 -€ 930,03 -€ 330,03 

340: BoCo € 534,76 € 57,00 -€ 500,00 -€ 477,76 € 22,24 

350: OpCie € 1.733,45 € 1.430,95 -€ 500,00 -€ 302,50 € 197,50 

360: PublicaCie € 199,95 € 0,00 -€ 400,00 -€ 199,95 € 200,05 

370: TeammatchCie € 325,43 € 85,00 -€ 200,00 -€ 240,43 -€ 40,43 

380: GalaCie € 3.867,07 € 2.814,05 -€ 700,00 -€ 1.053,02 -€ 353,02 

390: BataCie € 1.394,37 € 1.255,00 -€ 150,00 -€ 139,37 € 10,63 

3100: Feverpot € 1.205,86 € 0,00 -€ 450,00 -€ 1.205,86 -€ 755,86 

3110: Commissie-

teambuildingsactiviteit 

€ 282,51 € 57,00 € 0,00 -€ 225,51 -€ 225,51 

400: Overige activiteiten € 1.095,18 € 150,00 -€ 1.100,00 -€ 945,18 € 154,82 

410: RAGweek € 95,00 € 95,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

420: Demoavond € 27,85 € 0,00 -€ 50,00 -€ 27,85 € 22,15 

430: Afdansen € 425,64 € 0,00 -€ 300,00 -€ 425,64 -€ 125,64 

440: D-toernooi € 69,03 € 0,00 -€ 50,00 -€ 69,03 -€ 19,03 

450: Ideeënpotje € 290,46 € 0,00 -€ 200,00 -€ 290,46 -€ 90,46 

460: Dansgroepenborrel € 132,20 € 0,00 -€ 500,00 -€ 132,20 € 367,80 

470: N.E.C. - FC Volendam € 55,00 € 55,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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01-09-2019 

Post Debet 

(Kosten) 

Credit 

(Op-

brengsten) 

Begroot Resultaat Verschil 

500: Vrijwilligersvergoedingen € 12.298,70 € 15,00 -€ 12.350,00 -€ 12.283,70 € 66,30 

510: Modern Jazz € 582,00 € 0,00 -€ 700,00 -€ 582,00 € 118,00 

511: Modern Jazz Beginners € 572,00 € 0,00 -€ 700,00 -€ 572,00 € 128,00 

512: Modern Jazz Halfgevorderd € 5,00 € 0,00 € 0,00 -€ 5,00 -€ 5,00 

513: Modern Jazz Gevorderd € 5,00 € 0,00 € 0,00 -€ 5,00 -€ 5,00 

520: Klassiek Ballet € 645,00 € 0,00 -€ 525,00 -€ 645,00 -€ 120,00 

521: Klassiek Ballet Beginners € 507,50 € 0,00 -€ 525,00 -€ 507,50 € 17,50 

522: Klassiek Ballet Halfgevorderd € 42,50 € 0,00 € 0,00 -€ 42,50 -€ 42,50 

523: Klassiek Ballet Gevorderd € 60,00 € 0,00 € 0,00 -€ 60,00 -€ 60,00 

524: Klassiek Ballet Spitzen € 35,00 € 0,00 € 0,00 -€ 35,00 -€ 35,00 

530: Stijldansen € 8.415,70 € 15,00 -€ 8.275,00 -€ 8.400,70 -€ 125,70 

531: Stijldansen D € 2.530,00 € 0,00 -€ 2.100,00 -€ 2.530,00 -€ 430,00 

532: Stijldansen C € 2.390,00 € 15,00 -€ 2.325,00 -€ 2.375,00 -€ 50,00 

533: Stijldansen B € 1.211,50 € 0,00 -€ 1.400,00 -€ 1.211,50 € 188,50 

534: Stijldansen A € 674,00 € 0,00 -€ 725,00 -€ 674,00 € 51,00 

535: Stijldansen Topklasse € 605,50 € 0,00 -€ 725,00 -€ 605,50 € 119,50 

536: Stijldansen Lectures € 1.004,70 € 0,00 -€ 1.000,00 -€ 1.004,70 -€ 4,70 

537: Stijldansen Vrije training € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

540: Hiphop € 1.018,50 € 0,00 -€ 1.100,00 -€ 1.018,50 € 81,50 

541: Hiphop Beginners € 335,00 € 0,00 -€ 350,00 -€ 335,00 € 15,00 

542: Hiphop Halfgevorderd € 661,00 € 0,00 -€ 750,00 -€ 661,00 € 89,00 

543: Hiphop Gevorderd € 15,00 € 0,00 € 0,00 -€ 15,00 -€ 15,00 

544: Hiphop Wedstrijdgroep € 7,50 € 0,00 € 0,00 -€ 7,50 -€ 7,50 

550: Showdance € 1.637,50 € 0,00 -€ 1.750,00 -€ 1.637,50 € 112,50 

551: Showdance Beginners € 475,00 € 0,00 -€ 525,00 -€ 475,00 € 50,00 

552: Showdance Halfgevorderd € 475,00 € 0,00 -€ 525,00 -€ 475,00 € 50,00 

553: Showdance Gevorderd € 687,50 € 0,00 -€ 700,00 -€ 687,50 € 12,50 

554: Showdance Demoteam € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

600: Wedstrijdelementen € 11.232,02 € 10.851,60 -€ 480,00 -€ 380,42 € 99,58 

610: Deelnamekosten NADB € 80,00 € 0,00 -€ 80,00 -€ 80,00 € 0,00 

620: Deelnamekosten Brado € 0,00 € 0,00 -€ 150,00 € 0,00 € 150,00 

630: Wedstrijdkosten Hiphop € 0,00 € 0,00 -€ 150,00 € 0,00 € 150,00 

640: Teamcaptainpotje € 215,42 € 0,00 -€ 100,00 -€ 215,42 -€ 115,42 

650: Deelnamekosten ETDS € 3.530,00 € 3.445,00 € 0,00 -€ 85,00 -€ 85,00 

660: Deelnamekosten NTDS € 7.406,60 € 7.406,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

900: Onvoorzien € 291,49 € 25,00 -€ 2.000,00 -€ 266,49 € 1.733,51 

Totaal € 50.864,35 € 47.153,64 -€ 4.612,50 -€ 3.710,71 € 901,79 

  



 
 

8 
 

S.D.V.N. Dance Fever 

Financieel jaarverslag 2018-2019 

01-09-2019 

2.2 Toelichting op de resultatenrekening 
 

110: Kantoorkosten  

De printkosten zijn hoger uitgevallen doordat er machtigings- en declaratieformulieren geprint zijn voor 

leden, zodat zij dit zelf niet meer hoefden te doen. Daarnaast zijn er flyers voor de proeflessen van 

februari geprint. Afgelopen boekjaar kon veel gratis geprint worden. Dit jaar hadden we daar echter geen 

toegang toe. 

De bankkosten waren ruimer begroot, aangezien deze kosten afgelopen jaren steeds toenamen. Dit jaar 

zijn de bankkosten lager dan voorgaande jaren, waardoor er geld overblijft. 

Voor de website is begroot op een upgrade. Deze upgrade heeft echter niet plaatsgevonden, waardoor de 

kosten lager uit zijn gevallen.       

 

120: Bestuurskosten 

Er zijn twee borrels en een bestuursinteresselunch voor bestuurswerving georganiseerd.  

 

130: Relatiekosten 

Voor de eerste ALV zijn kosten gemaakt voor de locatie. De andere drie ALV’s vonden plaats in het Elinor 

Ostromgebouw, waardoor we naar verhouding goedkoop een drankje achteraf konden bestellen. Er heeft 

geen spoed-ALV plaatsgevonden, waardoor de post uitvalt als begroot. 

Er is geen beroep gedaan op het cursusgeld voor commissies, omdat commissies hebben aangegeven dat 

hier geen behoefte aan was. Nu er een nieuwe camera aangeschaft is, kunnen leden komend jaar 

eventueel een fotocursus volgen. 

De introdag voor leden is iets hoger uitgevallen door de hoge opkomst.  

De ledenkleding is hoger uitgevallen dan begroot, aangezien er nieuwe pasmodellen aangeschaft 

moesten worden door de leverancierswissel van D&M Dancewear naar DressMe. Daarnaast zijn er tote 

bags ingekocht waarvan tot nu toe een kwart is verkocht.  

Hoewel er op tijd gestart is met de voorbereidingen van het actieve ledenuitje, is het toch lastig gebleken 

om een geschikte, originele activiteit tegen een lage prijs te regelen. Daarnaast is de post hoger 

uitgevallen dan begroot, vanwege miscommunicatie bij het bestellen van nog een extra ronde drankjes na 

het boerengolfen. 

De post cadeaus en bedankjes is hoger uitgevallen, vanwege het aanschaffen van extra groene 

nepboeketjes die nu nog voorradig zijn. 

De kennismaking van docenten en bestuur heeft niet plaatsgevonden vanwege beperkte beschikbaarheid 

van docenten en het bestuur. Er is twee keer geprobeerd om een kennismaking te organiseren. 

De duurzaamheidsbijdrage is gedaan door het aanschaffen van de Dance Fever boom in het Lustrumbos 

'De Nijmeegsche Dynastieën'."  

      

140: Verzekeringen 

De maandelijkse premie van de verzekeringen is hoger uitgevallen dan verwacht. Aangezien de 

verzekering later in het seizoen is afgesloten, valt de post alsnog lager uit dan begroot.   

    

210: Subsidies 

Er is gekozen om alle ontvangen subsidies via deze post naar hun bestemming te boeken. Zo is het 

duidelijker hoeveel Dance Fever aan subsidies ontvangt. 

De verwachte subsidie van €32,50 is ontvangen, maar per ongeluk dubbelop begroot onder twee posten. 

Daarnaast ontvangen we €500,00 subsidie voor de aanschaf van de balletbarres in 2019.   
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220: Contributie 

De contributie is hoger uitgevallen dan begroot. Kosten vermeld bij de contributie bestaan uit 

terugboekingen van incasso’s. Deze bedragen zijn later alsnog binnengekomen. 

 

230: Opbouw totaal vermogen 

De noodpot NTDS is dit jaar niet gebruikt en hoeft dus niet aangevuld te worden. Voor het lustrum wordt 

jaarlijks €300,00 gereserveerd. De overige reserveringen zijn momenteel hoog, waardoor er gekozen is om 

deze niet meer aan te vullen, totdat hier beroep op gedaan wordt. De verwachting is dat dit de komende 

jaren niet gaat gebeuren. 

 

240: Afschrijvingskosten 

De afschrijvingskosten zijn hoger dan begroot, aangezien er onverwacht nieuwe balletbarres nodig waren 

waarop moet worden afgeschreven. 

250: Rente 

De rente stond dit jaar erg laag. Hierdoor valt deze post lager uit. 

 

260: Sponsoring 

S.D.V.N. Dance Fever heeft €500,00 aan sponsorgeld bijgedragen aan de organisatie van het NTDS in 

Nijmegen. 

 

270: Workshops en demonstraties 

De workshops zijn hoger uitgevallen door een grote afname van een workshopreeks door N.S.V. Carolus 

Magnus van ruim €500,00. Aangezien dit een lustrumactiviteit van de vereniging is geweest, zal deze 

grote afname zich komend jaar niet herhalen. 

Het aantal demonstraties van het Showdance Demoteam Lipstick is dit boekjaar gestegen van drie naar 

zeven demonstraties, waarvan veel gratis gegeven zijn ter promotie van het team. Daarnaast zijn vijf 

demonstraties uiteindelijk toch niet doorgegaan waar wel een vergoeding beschikbaar voor zou zijn. Voor 

komend boekjaar staan er al meerdere demonstraties op de planning die gaan zorgen voor inkomsten. 

 

280: Incidentele winsten en verliezen 

Er is dit boekjaar geen sprake van kasverschillen. 

 

300: Commissies 

De AcCo heeft dit boekjaar een activiteit minder georganiseerd dan gepland, waardoor er minder is 

uitgegeven dan begroot. 

De PR-Cie heeft meer geld uitgegeven dan begroot, aangezien dit jaar het nieuwe logo is doorgevoerd. 

Dit heeft tot kosten voor nieuw promotiemateriaal geleid. 

Aangezien alle geldstromen van de IntroCie op de grens van een nieuw boekjaar vallen, is gekozen om 

alle geldstromen van eenzelfde introductie in het eerstvolgende boekjaar administratief te verwerken. Zo 

vallen alle geldstromen van de introductie van 2018 in het boekjaar 2018-2019 om het overzicht te 

bewaren. De geldstromen van de introductie van 2019 horen vervolgens in het boekjaar 2019-2020 te 

vallen. Helaas is in het boekjaar 2018-2019 een factuur van bijna €300,00 betaald voor de introductie van 

2019, waardoor het resultaat een vertekend beeld geeft. Zonder deze betaling heeft de IntroCie €60,69 

meer uitgegeven dan begroot. 

Bij de BoCo is het meerdere keren voorgekomen dat declaraties niet worden ingeleverd. Om deze reden 

valt de post lager uit dan begroot. 
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De OpCie heeft minder gebruikt dan begroot aangezien de kaartverkoop beter liep dan verwacht. 

Meerdere jaren op rij blijkt het begrote bedrag in een eindsprint aan kaartverkoop alsnog behaald te 

worden. De OpCie van het aankomende jaar moet hier dus vanuit gaan en niet besparen op uitgaven. De 

eindoptredenkleding voor leden is dit jaar gefinancierd vanuit de Feverpot. 

De PublicaCie heeft dit boekjaar niet bestaan. Toch zijn er kosten gemaakt voor deze post, aangezien het 

afgesloten abonnement pas na een halfjaar stopgezet kon worden. 

De TeammatchCie is iets hoger uitgevallen, aangezien er minder leden meededen dan verwacht. 

De kaartverkoop van beide gala’s van de GalaCie zijn flink tegengevallen. Bij het algemene gala is op veel 

posten bespaard, maar dit woog niet op tegen de tegenvallende kaartverkoop. Het resultaat van het 

algemeen gala komt uit op -€769,41 en van het stijldansgala op -€283,61. 

De Feverpot maakt het mogelijk om commissies nieuwe ideeën te laten uitvoeren om te kijken of dit een 

succes is voor de opvolgende jaren. Dit boekjaar is de Feverpot gebruikt voor de teamshirts van de 

Batavierenrace. Dit bleek een succes en wordt meegenomen naar komend boekjaar. Daarnaast heeft de 

Feverpot bijgedragen aan de PR-actie rondom Valentijn door lolly’s uit te delen aan de leden. Tot slot is 

ruim €950,00 beschikbaar gesteld aan de OpCie om het al lang besproken plan rondom de 

eindoptredenkleding uit te proberen. De vraag hiernaar bleek groter dan verwacht, waardoor de Feverpot 

een stuk hoger uitkomt dan begroot. Met deze succesvolle ideeën kan rekening gehouden worden bij het 

maken van de begroting van de volgende boekjaren. 

In de loop van het jaar is er een post opgesteld voor commissieteambuildingsactiviteiten naar aanleiding 

van vraag hiernaar uit de ALV. Zeven commissies en het bestuur met de RvA hebben gebruik gemaakt van 

dit idee. 

 

400: Overige activiteiten 

Alle opbrengsten van de RAGweek zijn overgeboekt naar Stichting RAGweek waardoor het resultaat 

uitkomt op €0,00. 

De demoavond is goedkoper uitgevallen, omdat er geen demonstratie vanuit externen is ingehuurd en dit 

wel is begroot. 

Voor het afdansen is meer uitgegeven dan begroot. Dit in verband met de kosten voor het demopaar, het 

bedrukken van nieuwe certificaten voor het afdansen en het inkopen van materialen voor duurzame, 

stoffen rugnummers.  

Het ideeënpotje geeft het bestuur financiële ruimte om extra ideeën uit te voeren. Zo zijn dit jaar de 

Sinterklaas- en Paasactie uitgevoerd om leden een cadeautje te geven vanuit het bestuur. Gezien het 

grote enthousiasme van leden na de eerste actie, is besloten dit later te herhalen met Pasen en is de post 

hoger uitgevallen dan begroot. 

Er is minder aanspraak gedaan op budget voor de dansgroepenborrels dan verwacht. Toch hebben er vijf 

dansgroepenborrels (of andere activiteiten) plaatsgevonden. In meerdere dansgroepen is initiatief 

genomen, maar helaas zijn deze borrels niet doorgegaan.  

 

500: Vrijwilligersvergoedingen  

De begrote kosten voor de verschillende vrijwilligersvergoedingen klopten erg goed. Bij groepen waar 

geen uitgaven vermeld staan is de docent betaald vanuit het RSC. De uitgaven bij groepen waar geen 

uitgaven voor begroot stonden, maar wel uitgaven voor gedaan zijn, bestaan uit invallers. 

De groep Modern Jazz Beginners is halverwege het jaar overgedragen aan een docent die in een lagere 

betalingsschaal valt dan de vorige docent, waardoor er een overschot ontstaat. 

De groepen Klassiek Ballet Halfgevorderd, Gevorderd en Spitzen vallen hoger uit dan begroot, omdat de 

lessen naar verhouding vaak zijn uitgevallen. Hierdoor zijn kosten gemaakt voor invallers. 
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Stijldansen D is hoger uitgevallen, omdat een docentenpaar in de loop van het jaar een contractverhoging 

hebben gekregen, aangezien zij halverwege een eerder boekjaar zijn ingestroomd. Na een bepaalde tijd 

stroomt een docent door naar een hogere betalingsschaal. 

Stijldansen B en Topklasse vallen lager uit dan begroot, omdat er een aantal lessen niet is doorgegaan. 

Gezien de hoge betalingsschaal van de docenten van deze groepen loopt dit bedrag snel op. 

 

600: Wedstrijdelementen 

Voor de Brado zijn geen kosten in rekening gebracht en/of gecommuniceerd. 

De wedstrijdkosten Hiphop staan op €0,00, aangezien het Hiphop Wedstrijdteam in de loop van het jaar is 

gestopt. 

Het teamcaptainpotje is dit jaar gebruikt voor het aanschaffen van een Dance Fever koffer met diverse 

benodigdheden voor wedstrijden en optredens. Aangezien zowel het koffertje als de inhoud is 

aangeschaft, komt de post hoger uit dan begroot. 

De deelnamekosten ETDS bestaan uit de inschrijfkosten van een lid die zich op tijd heeft uitgeschreven bij 

de organisatie. Deze inschrijfkosten zijn niet gerestitueerd, aangezien de organisatie al specifiek glutenvrij 

eten had ingekocht. Na meerdere gesprekken tussen de organisatie en teamcaptains heeft de organisatie 

gedreigd met een volledige uitschrijving van het team van S.D.V.N. Dance Fever als er niet betaald werd. 

Hierdoor valt de post hoger uit dan verwacht. Het geld valt niet terug te vorderen, aangezien de 

organisatie van het ETDS overgedragen is aan een volgende partij. 

 

900: Onvoorzien 

Onder de onvoorziene kosten valt dit boekjaar de borg van het gehuurde busje bij de Batavierenrace. 

Tijdens het weekend is er schade gereden aan het busje, waardoor deze borg ingehouden werd. 

Daarnaast is er een kabel aangeschaft voor de defecte muziekinstallatie in de Jan Massinkhal, en heeft Bas 

Broere een donatie gedaan aan de vereniging. 

 

 

3. Slot 
 

Onderaan de streep daalt het totale vermogen van Dance Fever met €3.564,46. Het lesgeld en de 

contributie blijven het aankomend jaar hetzelfde, zoals besproken op de ALV van 18 juni 2019. Dit komt 

doordat er dit jaar niet actief is gekeken naar een eventuele contributieverhoging en dat hier dit jaar nog 

geen noodzaak voor was, aangezien Dance Fever momenteel nog een groot eigen vermogen heeft. 

Op dit moment zijn wij een van de sportverenigingen met de laagste contributie en lesgelden. Gezien het 

negatieve financiële resultaat (zie financieel jaarverslag) raad ik mijn opvolger aan om te kijken naar een 

verhoging van de contributie om het gat te dichten. Bepaalde nieuwe uitgaven blijven de komende 

boekjaren hoogstwaarschijnlijk terugkomen, waardoor er een gat in de resultatenrekening blijft. Dit gat 

zal gedicht moeten gaan worden in de toekomst, omdat het eigen vermogen van Dance Fever niet 

eindeloos groot is om dit op te kunnen blijven vangen. 


