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S.D.V.N. Dance Fever 

Financieel jaarverslag 2019-2020 

01-09-2020 

Financieel jaarverslag 2019-2020 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Inzicht in de financiën van het boekjaar 2019-2020 van S.D.V.N. Dance Fever. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Auteur 
Door Robin Alink op 01-09-2020. Gecontroleerd door het XXe bestuur, de Raad van Advies en de 

Kascontrolecommissie.  

Legenda: 

• Het boekjaar 2019-2020 liep van 1 september 2019 t/m 31 augustus 2020. 

• 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. 
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1.1  Balans 2019-2020 
De balans van het boekjaar 2019-2020 van 1 september 2019 t/m 31 augustus 2020 is hier weergegeven.  

Activa 

Post 01-09-2019 31-08-2020 

020: Inventaris € 3.945,00 € 4.652,42 

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

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

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

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

025: Techniekboeken (aanschaf 2020) € 0,00 € 627,43 

026: Portofoons (aanschaf 2020) € 0,00 € 79,99 

030: Afschrijvingen € -2.193,98 € -3.203,85 

031: Afschrijving Barre (aanschaf 2016) € -1.199,40 € -1.599,20 

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

033: Afschrijving Barre (aanschaf 2019) € -382,33 € -764,66 

034: Afschrijving Camera en lens (aanschaf 2019) € -62,25 € -124,50 

035: Afschrijving Techniekboeken (aanschaf 2020) € 0,00 € -125,49 

036: Afschrijving Portofoons (aanschaf 2020) € 0,00 € -40,00 

040: Kas € 156,60 € 479,80 

050: Spaarrekening € 26.000,00 € 29.000,00 

060: Betaalrekening € 214,82 € 1.474,32 

070: Debiteuren € 1.225,52 € 0,00 

Totaal € 29.347,96 € 32.402,69 
 

 

Passiva 

Post 01-09-2019 31-08-2020 

Eigen Vermogen € 8.761,86 € 9.026,09 

000: Kruisposten € 0,00 € 0,00 

010: Reserveringen € 20.569,10 € 23.374,10 

011: Reservering Lustrum € 900,00 € 2.050,00 

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

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

014: Reservering Noodpot NTDS € 250,00 € 500,00 

015: Reservering Eindoptreden € 224,10 € 1724,10 

016: Reservering Cameralens 2020 € 195,00 € 100,00 

080: Crediteuren € 17,00 € 2,50 

Totaal € 29.347,96 € 32.402,69 
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1.2  Toelichting op de balans 
 

Activa 

De Barre van 2016 wordt in vijf jaar afgeschreven, de Barre van 2019 in drie jaar en de Rolvloer van 2017 is 

al volledig afgeschreven sinds vorig jaar. Aangezien de rolvloer nog in gebruik is, blijft deze op de balans 

staan. De Camera van 2019 wordt in vier jaar afgeschreven.  

 

Dit boekjaar zijn er Techniekboeken aangeschaft voor de stijldansers. Deze worden afgeschreven over een 

periode van vijf jaar. Daarnaast wordt de set met Portofoons in twee jaar afgeschreven.  

Passiva  

Door COVID-19 is er minder geld uitgegeven dit boekjaar. Daarom is er besloten om meer geld te 

reserveren dan begroot zodat er volgend boekjaar meer ruimte is op de begroting.  

 

Er is begroot op een Reservering voor het lustrum van € -300,00. Uiteindelijk is er € 1.150,00 gereserveerd 

voor het lustrum. Hiervan komt een deel uit de Feverpot (€ 150,00). Een ander deel is extra gereserveerd 

voor de LustrumCie, aangezien er budget over was van de WeekendCie (€ 400,00). Dit is besproken op de 

ALV van maart. Het laatste deel is een reservering die alvast voor komend boekjaar is gemaakt van  

€ 300,00. 

 

Dit boekjaar is er geen beroep gedaan op de Reservering Noodpot NTDS waardoor deze reservering blijft 

staan. Voor het komende NTDS is door de commissie gevraagd om een bijdrage voor de extra kosten die 

gemaakt moeten worden voor de COVID-19 maatregelen. Deze bijdrage van €250,00 is in dit boekjaar 

alvast gereserveerd.  

 

De Reservering Eindoptreden bestaat uit de inkomsten van de Rabobank Clubkas Campagne uit het 

boekjaar 2018-2019 en uit de subsidie van Gemeente Nijmegen voor het eindoptreden uit het boekjaar 

2019-2020.  

 

De Reservering voor de Cameralens uit 2019 die dit boekjaar is aangeschaft voor € 195,00 is volledig 

verwerkt. Er is besloten om een extra cameralens aan te schaffen. Dit zal in het volgende boekjaar 

gebeuren en hierom is besloten hier geld voor te reserveren onder de post Reservering Cameralens 2020.  

 

De post crediteuren bestaat uit één betaling die nog in het volgende boekjaar betaald moet worden.  
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2.1  Resultatenrekening 
 

Post Debet 

(Kosten) 

Credit 

(Opbrengsten) 

Begroot Resultaat Verschil 

110: Kantoorkosten € 1.179,33 € 15,99 € -1.070,00 € -1.163,34 € -93,34 

111: Printkosten € 177,89 € 0,00 € -235,00 € -177,89 € 57,11 

112: Bankkosten € 305,99 € 0,00 € -350,00 € -305,99 € 44,01 

113: Kantoorartikelen € 325,70 € 15,99 € -100,00 € -309,71 € -209,71 

114: Website € 217,80 € 0,00 € -250,00 € -217,80 € 32,20 

115: Conscribo € 151,95 € 0,00 € -135,00 € -151,95 € -16,95 

120: Bestuurskosten € 838,45 € 0,00 € -700,00 € -838,45 € -138,45 

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

122: Bestuursbedankje € 270,74 € 0,00 € -300,00 € -270,74 € 29,26 

123: Bestuurswerving en  

-overname 
€ 9,74 € 0,00 € -100,00 € -9,74 € 90,26 

124: Bestuurstelefoons € 257,97 € 0,00 € 0,00 € -257,97 € -257,97 

130: Relatiekosten € 5.121,21 € 1.350,58 € -3.600,00 € -3.770,63 € -170,63 

131: ALV € 185,97 € 0,00 € -350,00 € -185,97 € 164,03 

132: Cursusgeld commissies € 42,50 € 0,00 € -50,00 € -42,50 € 7,50 

133: Verjaardagskaarten € 51,67 € 0,00 € -50,00 € -51,67 € -1,67 

134: Commissiehoofdenoverleg € 21,52 € 0,00 € -50,00 € -21,52 € 28,48 

135: Verrassingen voor leden € 213,70 € 0,00 € -300,00 € -213,70 € 86,30 

136: Ledenkleding € 3.055,28 € 1.350,58 € -950,00 € -1.704,70 € -754,70 

    1361: Pasmodellen € 49,75 € 0,00 € -100,00 € -49,75 € 50,25 

    1362: Tasjes € 256,80 € 86,23 € 150,00 € -170,57 € -320,57 

    1363: Korting voor leden € 1.578,47 € 1.203,85 € -500,00 € -374,62 € 125,38 

    1364: Bijdrage  

    commissieshirts 
€ 620,27 € 0,00 € -500,00 € -620,27 € -120,27 

    1365: Drinkflessen € 549,99 € 60,50 € 0,00 € -489,49 € -489,49 

137: Actieve ledenuitje € 797,68 € 0,00 € -950,00 € -797,68 € 152,32 

138: Constitutieborrel € 378,94 € 0,00 € -450,00 € -378,94 € 71,06 

139: Cadeaus en bedankjes € 229,14 € 0,00 € -300,00 € -229,14 € 70,86 

1310: Kennismaking docenten 

en bestuur 
€ 0,00 € 0,00 € -50,00 € 0,00 € 50,00 

1311: Commissiewerving € 119,81 € 0,00 € -100,00 € -119,81 € -19,81 

1312: Contributie CODC € 25,00 € 0,00 € 0,00 € -25,00 € -25,00 

140: Verzekeringen € 1.048,08 € 0,00 € -1.000,00 € -1.048,08 € -48,08 

210: Subsidies € 0,00 € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 

220: Contributie € 365,00 € 25.362,50 € 23.000,00 € 24.997,50 € 1.997,50 

230: Opbouw totaal vermogen € 3.045,00 € 195,00 € -300,00 € -2.850,00 € -2.550,00 

231: Reservering lustrum € 1.000,00 € 0,00 € -300,00 € -1.000,00 € -700,00 

234: Reservering Noodpot NTDS € 250,00 € 0,00 € 0,00 € -250,00 € -250,00 
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Post Debet 

(Kosten) 

Credit 

(Opbrengsten) 

Begroot Resultaat Verschil 

236: Reservering Cameralens € 295,00 € 195,00 € 0,00 € -100,00 € -100,00 

237: Reservering Eindoptreden € 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € -1.500,00 € -1.500,00 

240: Afschrijvingskosten € 1.009,87 € 0,00 € -900,00 € -1.009,87 € -109,87 

250: Rente € 0,00 € 3,24 € 5,00 € 3,24 € -1,76 

260: Sponsoring € 0,00 € 117,43 € 200,00 € 117,43 € -82,57 

270: Workshops en 

demonstraties 
€ 714,11 € 1.261,16 € 600,00 € 547,05 € -52,95 

271: Workshops € 144,15 € 726,00 € 800,00 € 581,85 € -218,15 

272: Demonstraties € 37,07 € 315,66 € 200,00 € 278,59 € 78,59 

273: Kleding en promotie € 532,89 € 219,50 € -400,00 € -313,39 € 86,61 

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 € 7.221,75 € 3.852,75 € -6.750,00 € -3.369,00 € 3.381,00 

310: AcCo € 954,76 378 € -1.000,00 € -576,76 € 423,24 

320: PR-Cie € 394,38 € 13,73 € -400,00 € -380,65 € 19,35 

330: IntroCie € 371,41 € 0,00 € -300,00 € -371,41 € -71,41 

340: BoCo € 275,08 € 0,00 € -600,00 € -275,08 € 324,92 

350: OpCie € 134,64 € 0,00 € -1.000,00 € -134,64 € 865,36 

360: PublicaCie € 18,60 € 0,00 € -100,00 € -18,60 € 81,40 

370: TeammatchCie € 147,38 € 65,00 € -250,00 € -82,38 € 167,62 

380: GalaCie € 2.101,94 € 1.552,50 € -700,00 € -549,44 € 150,56 

390: BataCie € 1.398,77 € 1.228,52 € -300,00 € -170,25 € 129,75 

3100: FeesCie € 0,00 € 0,00 € -300,00 € 0,00 € 300,00 

3110: WeekendCie € 1.119,81 € 615,00 € -900,00 € -504,81 € 395,19 

3120: Feverpot € 150,00 € 0,00 € -600,00 € -150,00 € 450,00 

3130: Commissieteambuildings-

activiteit 
€ 154,98 € 0,00 € -300,00 € -154,98 € 145,02 

400: Overige activiteiten € 1.837,21 € 1.108,70 € -2.030,00 € -728,51 € 1.301,49 

410: RAGweek € 597,26 € 556,70 € 0,00 € -40,56 € -40,56 

420: Demoavond € 16,04 € 0,00 € -30,00 € -16,04 € 13,96 

430: Afdansen € 9,99 € 0,00 € -350,00 € -9,99 € 340,01 

440: D-toernooi € 48,69 € 0,00 € -50,00 € -48,69 € 1,31 

450: Ideeënpotje € 0,00 € 0,00 € -200,00 € 0,00 € 200,00 

460: Dansgroepenborrel € 36,00 € 0,00 € -250,00 € -36,00 € 214,00 

470: Groepencontest € 142,28 € 0,00 € -250,00 € -142,28 € 107,72 

480: Dansworkshops € 986,95 € 552,00 € -900,00 € -434,95 € 465,05 

500: Vrijwilligersvergoedingen € 6.667,38 € 5,00 € -9.614,00 € -6.662,38 € 2.951,62 

510: Modern Jazz € 429,00 € 5,00 € -580,00 € -424,00 € 156,00 
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Post Debet 

(Kosten) 

Credit 

(Opbrengsten) 

Begroot Resultaat Verschil 

511: Modern Jazz Beginners € 429,00 € 5,00 € -580,00 € -424,00 € 156,00 

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

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

520: Klassiek Ballet € 496,50 € 0,00 € -510,00 € -496,50 € 13,50 

521: Klassiek Ballet Beginners € 441,50 € 0,00 € -510,00 € -441,50 € 68,50 

522: Klassiek Ballet 

Halfgevorderd 
€ 20,00 € 0,00 € 0,00 € -20,00 € -20,00 

523: Klassiek Ballet Gevorderd € 20,00 € 0,00 € 0,00 € -20,00 € -20,00 

524: Klassiek Ballet Spitzen € 15,00 € 0,00 € 0,00 € -15,00 € -15,00 

530: Stijldansen € 3.930,00 € 0,00 € -5.664,00 € -3.930,88 € 1.733,12 

531: Stijldansen D € 1.120,00 € 0,00 € -1.600,00 € -1.120,00 € 480,00 

532: Stijldansen C € 581,50 € 0,00 € -890,00 € -581,50 € 308,50 

533: Stijldansen B € 1.103,00 € 0,00 € -1.780,00 € -1.103,00 € 677,00 

534: Stijldansen A € 538,19 € 0,00 € -697,00 € -538,19 € 158,81 

535: Stijldansen Topklasse € 538,19 € 0,00 € -697,00 € -538,19 € 158,81 

536: Stijldansen Lectures € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

537: Stijldansen Vrije training € 50,00 € 0,00 € 0,00 € -50,00 € -50,00 

540: Hiphop € 785,00 € 0,00 € -1.600,00 € -785,00 € 815,00 

541: Hiphop Beginners € 170,00 € 0,00 € -300,00 € -170,00 € 130,00 

542: Hiphop Halfgevorderd € 170,00 € 0,00 € -300,00 € -170,00 € 130,00 

543: Hiphop Gevorderd € 207,50 € 0,00 € -500,00 € -207,50 € 292,50 

544: Hiphop Wedstrijdgroep € 237,50 € 0,00 € -500,00 € -237,50 € 262,50 

550: Showdance € 1.026,00 € 0,00 € -1.260,00 € -1.026,00 € 234,00 

551: Showdance Beginners € 384,50 € 0,00 € -580,00 € -384,50 € 195,50 

552: Showdance Halfgevorderd € 12,50 € 0,00 € 0,00 € -12,50 € -12,50 

553: Showdance Gevorderd € 629,00 € 0,00 € -680,00 € -629,00 € 51,00 

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

600: Wedstrijdelementen € 12.555,94 € 11.973,50 € -630,00 € -582,44 € 47,56 

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

620: Deelnamekosten Brado € 125,00 € 0,00 € -150,00 € -125,00 € 25,00 

630: Wedstrijdkosten Hiphop € 246,00 € 0,00 € -300,00 € -246,00 € 54,00 

640: Teamcaptainpotje € 93,94 € 0,00 € -100,00 € -93,94 € 6,06 

650: Deelnamekosten ETDS € 8.463,50 € 8.426,00 € 0,00 € -37,50 € -37,50 

660: Deelnamekosten NTDS € 3.547,50 € 3.547,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

900: Onvoorzien € 4.885,79 € 7,50 € -2.000,00 € -4.878,29 € -2.878,29 

900: Onvoorzien (Hoofdrekening) € 240,79 € 0,00 € -2.000,00 € -240,79 € 1.759,21 

901: Restitutie lesgeld wegens 

corona € 4.645,00  € 7,50  € 0,00 € -4.637,50 € -4.637,50 

Totalen € 46.489,12  € 46.753,35 € -4.789,00  € 264,23  € 5.053,23 
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2.2 Toelichting op de resultatenrekening 
 

110: Kantoorkosten  

De Printkosten zijn lager uitgevallen, omdat er door COVID-19 alleen printkosten zijn geweest voor de 

eerste helft van het boekjaar.  

 

De Bankkosten vallen lager uit dan begroot aangezien er door COVID-19 minder betalingen hebben 

plaatsgevonden.  

 

De Kantoorartikelen zijn hoger uitgevallen. Dit komt doordat er nuttige nieuwe kantoorartikelen zijn 

aangeschaft, die nog een lange tijd gebruikt kunnen worden. Hieronder vallen twee nieuwe externe 

harddrives, schoonmaakspullen voor in de JMH en een roll-up banner. De externe harddrives waren 

nodig, omdat er één bijna vol was en de andere was gecrasht.  

 

De kosten voor Conscribo zijn hoger uitgevallen dan begroot, want de abonnementskosten zijn sinds dit 

boekjaar verhoogd. 

 

120: Bestuurskosten 

Er is een bestuursinteresselunch geweest en vanwege COVID-19 zijn er daarna alleen nog online 

bestuursinteresseavonden gehouden. Ook waren er momenten waar leden mee konden kijken met een 

vergadering. Hierdoor zijn de kosten voor Bestuurswerving laag gebleven.  

 

130: Relatiekosten 

De ALV-post is lager uitgevallen dan begroot. De ALV’s die fysiek hebben kunnen plaatsvinden hebben in 

de Ondergang van het RSC plaatsgevonden. Deze locatie is gratis, waardoor er geen locatiekosten waren. 

Ook zijn alle ALV’s na maart online geweest, waardoor er ook geen kosten zijn geweest voor drankjes in 

het Sportcafé. 

 

De PublicaCie heeft een fotocursus gevolgd bij de Cycloop, zodat zij nóg betere foto’s kunnen maken 

tijdens activiteiten. Dit is gedaan met het Cursusgeld commissies.  

 

Het Commissiehoofdenoverleg heeft een keer online plaatsgevonden, waardoor er minder uitgaven zijn 

geweest voor het eten en drinken.   

 

De Ledenkleding is hoger uitgevallen dan begroot. Er zijn extra Tasjes aangeschaft voor het tweede 

pasmoment, aangezien de eerder gekochte tasjes hiervoor niet bij Dance Fever aanwezig waren. Deze 

tasjes bleken achteraf nog bij een lid te liggen. De Commissieshirts vielen hoger uit, omdat er meer shirts 

zijn besteld dan begroot. De Drinkflessen kostten veel, omdat deze alleen vanaf 100 stuks te bestellen 

waren. De bedoeling is dat deze drinkflessen verkocht kunnen worden gedurende het hele jaar. Hier was 

ook veel vraag naar vanuit leden.  

 

Het Actieve ledenuitje is lager uitgevallen, omdat er een online activiteit is georganiseerd in verband met 

de COVID-19 situatie.  

 

De Kennismaking docenten en bestuur heeft online plaatsgevonden aan het einde van het jaar. Hiervoor 

zijn dus geen kosten geweest.  
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Er is geen rekening gehouden met de Contributie CODC, waardoor deze subpost nog later in het boekjaar 

is toegevoegd.    

      

140: Verzekeringen 

De kosten van de Verzekering zijn net als in het vorige boekjaar, ook dit boekjaar weer omhoog gegaan. 

Daarom is er nu meer uitgegeven dan begroot.  

     

210: Subsidies 

Er is dit jaar Subsidie aangevraagd bij de Gemeente Nijmegen voor het eindoptreden van dit boekjaar en 

het volgende boekjaar. Dit boekjaar is er al één deel ontvangen van € 1.500,00. Volgend jaar zal hetzelfde 

bedrag op de rekening worden gestort.        

 

220: Contributie 

De Contributie is hoger uitgevallen dan begroot. Echter is er door COVID-19 een deel van het lesgeld 

teruggestort. Na de contributie-inningen in oktober en februari was er een positief resultaat van  

€ 2.000,00. Met de restitutie van lesgelden wegens COVID-19 komt de contributie uiteindelijk neer op een 

resultaat van € -2.640,00. Deze restitutiekosten zijn geboekt onder de post Onvoorzien.  

 

230: Opbouw totaal vermogen 

Voor de post Reservering Lustrum wordt jaarlijks € 300,00 gereserveerd. Er is nu alvast een extra 

reservering van de laatste € 300,00 gedaan. Op de ALV in maart is er besloten dat de LustrumCie nog  

€ 550,00 extra zou krijgen, dus is deze reservering ook alvast geplaatst voor volgend boekjaar. Dit extra 

geld is deels vanuit de WeekendCie doorgeschoven en een ander deel komt uit de Feverpot.  

 

Dit boekjaar is er geen beroep gedaan op de Reservering Noodpot NTDS waardoor deze reservering niet 

aangevuld hoeft te worden. Voor het komende NTDS is door de commissie gevraagd om een bijdrage 

voor de extra kosten die gemaakt moeten worden voor de COVID-19 maatregelen. Deze bijdrage van  

€ 250,00 is in dit boekjaar alvast gereserveerd.  

 

Er is een extra reservering voor een Cameralens gedaan. Deze zal volgend boekjaar overgekocht worden 

van een lid.  

 

De Reservering Eindoptreden is gedaan, omdat de subsidie dit jaar niet gebruikt kon worden. 

 

240: Afschrijvingskosten 

De Afschrijvingskosten zijn hoger dan begroot, aangezien er nieuwe techniekboeken voor stijldansen en 

een set portofoons zijn aangeschaft en worden afgeschreven.  

250: Rente 

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

 

260: Sponsoring 

Dance Fever heeft omzetprovisie gekregen van DressMe voor alle kleding die bij hen is bedrukt. Er is geen 

Rabobank Clubkascampagne geweest dit jaar, waardoor er geen sponsorbedrag voor is binnengekomen.  

 

270: Workshops en demonstraties 

De Workshops zijn lager uitgevallen dan begroot. Er zijn inkomsten misgelopen, doordat de tweede helft 

van het jaar geen workshops meer mochten plaatsvinden.  



 
 

10 
 

S.D.V.N. Dance Fever 

Financieel jaarverslag 2019-2020 

01-09-2020 

 

Het aantal Demonstraties van het Showdance Demoteam Lipstick liep goed dit boekjaar. Ondanks dat er 

in de tweede helft van het jaar geen demonstraties zijn geweest is deze post hoger uitgevallen dan 

begroot.  

 

280: Incidentele winsten en verliezen 

Er was dit boekjaar geen sprake van kasverschillen. 

 

300: Commissies 

De AcCo heeft minder uitgegeven dan begroot door de COVID-19 situatie. Veel activiteiten konden niet 

plaatsvinden of zijn online georganiseerd, waarbij weinig kosten zijn gemaakt.  

 

Het resultaat van de IntroCie geeft een vertekend beeld. De IntroCie maakt namelijk altijd kosten in twee 

boekjaren. De IntroCie van 2018-2019 heeft uiteindelijk € -204,96 als resultaat en de IntroCie van 2019-

2020 had € -166,45 als resultaat. Er zullen verder geen kosten van de afgelopen introductie in het 

volgende boekjaar vallen, omdat alle kosten hier al voor zijn gemaakt in verband met de COVID-19 

situatie.  

 

De BoCo heeft maar voor de helft van dit boekjaar fysieke borrels kunnen houden, waardoor deze post 

lager is uitgevallen dan begroot.  

 

De OpCie heeft door COVID-19 geen fysiek optreden kunnen organiseren. Wel is er een online optreden 

georganiseerd. De kosten die gemaakt zijn waren voor montageprogramma’s en bedankjes voor de 

vrijwilligers die hebben bijgedragen aan het online optreden.  

 

De PublicaCie heeft dit boekjaar alleen twee nieuwe SD-kaarten aangeschaft, waardoor de kosten lager 

zijn uitgevallen dan begroot.   

 

Ook de TeammatchCie is lager uitgevallen dan begroot. De teammatch kon niet doorgaan vanwege 

COVID-19, maar er waren al wel kosten gemaakt voor prijzen en bedankjes.  

 

De BataCie is wegens COVID-19 online doorgegaan, waardoor de kosten lager zijn uitgevallen. De kosten 

bestaan uit de teamshirts, de helft van de huur voor het busje en een bijdrage voor het ondersteunen van 

de Batavierenrace. Alle deelnemers uit het team hebben hun volledige inschrijfgeld voor de 

Batavierenrace teruggekregen, maar hebben de shirts nog wel betaald en meegekregen. De bijdrage aan 

de Batavierenrace is volledig door Dance Fever betaald en niet door de deelnemers.  

 

Voor de FeesCie zijn geen kosten geweest. In verband met COVID-19 kon er geen open feest 

georganiseerd worden.  

 

De WeekendCie is goedkoper uitgevallen, want er is veel eten overgebleven tijdens het weekend. Dit kon 

allemaal nog geretourneerd worden, waardoor er geld is overgehouden.   

 

Er is aanspraak gemaakt op de Feverpot door de AcCo en de LustrumCie. Door COVID-19 is het budget 

voor de AcCo niet meer nodig geweest. De LustrumCie heeft uiteindelijk € 150,00 extra budget gekregen 

voor het lustrum in volgend boekjaar. 
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Vijf commissies en het bestuur met de RvA hebben gebruik gemaakt van het potje met 

Commissieteambuildingsactiviteiten. 

 

400: Overige activiteiten 

Alle opbrengsten van de RAGweek zijn overgeboekt naar Stichting RAGweek. Er zijn nog kosten gemaakt 

voor materialen die nodig zijn geweest voor de RAGweekactiviteiten. Deze kosten zijn niet van de 

opbrengsten afgetrokken, maar zijn voor rekening van Dance Fever gebleven.  

 

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

geen declaraties zijn gedaan voor de bedankjes.  

 

Voor het Afdansen is er minder uitgegeven dan begroot. Het was door COVID-19 niet mogelijk een 

afdansavond te organiseren. Uiteindelijk is er een Stijldansen Get Together geregeld, waarbij er werd 

afgesproken in een parkje en afscheid werd genomen van docenten. Hiervoor is wat drinken geregeld, 

dus dit waren de enige kosten voor de afdansavond.   

 

Het Ideeënpotje geeft het bestuur financiële ruimte om extra ideeën uit te voeren. Dit jaar is er geen 

beroep gedaan op dit potje vanwege COVID-19. Daarom kon er weinig fysiek georganiseerd worden 

tijdens de tweede helft van het jaar.  

 

Er is minder aanspraak gedaan op budget voor de Dansgroepenborrels dan verwacht. Er heeft maar één 

dansgroepenborrel plaatsgevonden. In meerdere dansgroepen is initiatief genomen, maar helaas zijn 

deze borrels niet doorgegaan. Dit komt ook mede door COVID-19 en dat hierdoor een half jaar is 

weggenomen om daadwerkelijk te gaan borrelen met de dansgroep.  

 

De Groepencontest is lager uitgevallen, want niet iedereen heeft een prijs kunnen ontvangen. Hierdoor zijn 

de Dance Fever tasjes minder uitgegeven en heeft hier dus ook geen interne verrekening voor 

plaatsgevonden.  

 

De Dansworkshops zijn goedkoper uitgevallen, omdat de locaties en externe docenten voor een lage 

vergoeding geregeld konden worden.   

 

500: Vrijwilligersvergoedingen  

De begrote kosten voor de verschillende vrijwilligersvergoedingen kloppen door de situatie omtrent 

COVID-19 niet meer. 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. Bij de rest van de groepen staan minder uitgaven bij het resultaat dan begroot, 

omdat er een aantal weken geen les gegeven is door COVID-19.  

 

De groepen waarbij er slechts ongeveer de helft van het begrote bedrag is betaald aan 

vrijwilligersvergoedingen, zijn de docenten die ervoor hebben gekozen geen online lessen te geven. Dit is 

het geval bij Stijldansen C, Stijldansen B, Hiphop Beginners, Hiphop Halfgevorderd, Hiphop Gevorderd, en 

het Hiphop Wedstrijdteam.  

 

De Stijldansen Vrije Training is halverwege dit jaar opgezet in de vorm van begeleid trainen. De docenten 

die op deze groep stonden zijn hiervoor uitbetaald.  
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600: Wedstrijdelementen 

De Deelnamekosten Brado zijn dit boekjaar lager uitgevallen dan begroot. De deelnamekosten zijn sinds 

dit boekjaar verlaagd.  

 

De Wedstrijdkosten Hiphop zijn lager uitgevallen dan begroot. Er zijn vier wedstrijden betaald, maar deze 

gingen door COVID-19 allemaal niet door. Dance Fever heeft de optie gekregen om volgend jaar weer 

mee te doen aan de Shell We Dance wedstrijden en de kosten die al gemaakt zijn als korting mee te 

rekenen voor die wedstrijden.  

 

Het Teamcaptainpotje is dit jaar gebruikt voor themaspullen voor op het ETDS. Ook voor 

teamcaptainshirts, zodat de teamcaptains tijdens toernooien goed te herkennen zijn. 

 

De Deelnamekosten ETDS heeft een negatief resultaat van € 37,50, doordat de inschrijvingen voor het 

ETDS op de grens van twee boekjaren zijn gevallen. Er is in het vorige boekjaar geld binnengekomen voor 

een lid dat zich op tijd had uitgeschreven en dat moest in dit boekjaar terugbetaald worden aan het lid. 

Daarom is er een klein verschil van € 37,50 ontstaan.  

 

900: Onvoorzien 

Onder de post Onvoorzien vallen dit boekjaar de Brado lidmaatschapkosten van het jaar 2018-2019, de 

ophangkosten voor een spandoek van de introductie uit september 2018 (een factuur die niet eerder 

ontvangen was) en extra belkosten en kosten voor een Zoom-abonnement vanwege COVID-19. Ook de 

deels terugbetaalde lesgelden vielen onder de subpost Restitutie lesgeld wegens corona.  

 

3. Slot 
 

Onderaan de streep groeit het totale vermogen van Dance Fever met € 3.054,73. De resultatenrekening 

heeft echter een positief resultaat van € 264,23. Dit boekjaar is veel geld gereserveerd dat op de 

resultatenrekening als uitgave wordt gezien. Het gereserveerde geld kan komend boekjaar uitgegeven 

worden en blijft tot het vermogen van Dance Fever behoren. Dit verklaart het verschil tussen de resultaten 

van de balans en de resultatenrekening.  

 

Aan de hand van het resultaat van dit boekjaar is besloten om de contributie en het lesgeld het 

aankomende boekjaar niet te veranderen, zoals besproken op de ALV van 20 juli 2020. Momenteel is er 

nog geen noodzaak om de contributie te verhogen, omdat Dance Fever op dit moment een groot 

vermogen heeft.  

 

Misschien dat dit vanaf komend boekjaar gaat veranderen met het invoeren van een nieuw 

uitbetalingssysteem voor de vrijwilligersvergoedingen. Ik raad mijn opvolger dan ook aan dit in de gaten 

te houden en na te denken over een contributieverhoging voor het boekjaar van zijn opvolger. Verder wil 

ik mijn opvolger aanraden op een negatief resultaat te begroten voor komend boekjaar. Als er uit het 

resultaat blijkt dat er inderdaad een groot tekort is gerealiseerd, zal de contributie omhoog moeten gaan. 

Het vermogen van Dance Fever zal namelijk niet oneindig groot blijven om steeds zo’n tekort op te 

kunnen vangen.  

 


