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1. Balans 2021-2022 

De balans van het boekjaar 2019-2020 van 1 september 2021 t/m 31 augustus 2022 is hier weergegeven.  

Activa (Debet) 

Post 
 

Startsaldo Eindsaldo 
    

020: Inventaris 
 

€ 8.142,80 € 10.666,46 

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 aanschaf 2019 
 

€ 249,00 € 249,00 

025: Techniekboeken aanschaf 
2020 

 
€ 627,43 € 627,43 

026: Portofoons aanschaf 2020 
 

€ 79,99 € 79,99 

027: Garderobe 
 

€ 3.110,38 € 5.634,04 
 

0271: Aanschaf Kleding 2020-
2021 

€ 3.110,38 € 3.110,38 

 
0272: Aanschaf Kleding 2021-
2022 

€ 0,00 € 2.523,66 

028: Boxen aanschaf 2020-2021 
 

€ 380,00 € 380,00 

030: Afschrijvingen 
 

-€ 4.974,05 -€ 7.429,17 

031: Afschrijving Barre aanschaf 
2016 

 
-€ 1.999,00 -€ 

1.999,00 
032: Afschrijving Rolvloer 
aanschaf 2017 

 
-€ 550,00 -€ 550,00 

033: Afschrijving Barre aanschaf 
2019 

 
-€ 1.147,00 -€ 1.147,00 

034: Afschrijving Camera 
aanschaf 2019 

 
-€ 249,00 -€ 249,00 

035: Afschrijving Techniekboeken 
aanschaf 2020 

 
-€ 250,98 -€ 376,48 

036: Afschrijving Portofoons 
aanschaf 2020 

 
-€ 79,99 -€ 79,99 

037: Afschrijving Garderobe 
 

-€ 622,08 -€ 1.748,89 
 

0371: Afschrijving Aanschaf 
Kleding 2020-2021 

-€ 622,08 -€ 1.244,16 

 
0372: Afschrijving Aanschaf 
Kleding 2021-2022 

€ 0,00 -€ 504,73 

038: Afschrijving Boxen aanschaf 
2020-2021 

 
-€ 76,00 -€ 152,00 

040: Kas 
 

€ 469,80 € 269,00 

050: Spaarrekening 
 

€ 
22.000,00 

€ 
15.000,00 

060: Betaalrekening 
 

€ 414,50 € 821,15 

070: Debiteuren 
 

€ 71,89 € 0,00 

090: Voorraad 
 

€ 701,88 € 879,33 
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091: Totebags Dance Fever 
 

€ 130,97 € 102,72 

092: Totebags Lipstick 
 

€ 28,32 € 28,32 

093: Mondmaskers 
 

€ 191,13 € 191,13 

094: Mokken 
 

€ 17,44 € 0,00 

095: Drinkflessen 
 

€ 324,50 € 110,00 

096: Zweetbandjes 
 

€ 2,40 € 2,40 

097: Scrunchies 
 

€ 7,12 € 2,67 

98: Pasmodellen kleding en 
sporttas 

 
€ 0,00 € 442,09 

Totalen 
 

€ 26.826,82 € 
20.206,77 

 

Passiva (Credit) 

Post 
 

Startsaldo Eindsaldo 
    

Eigen Vermogen 
 

€ 8.364,76 € 192,62 

000: Kruisposten 
 

€ 0,00 € 0,00 

010: Reserveringen 
 

€ 18.317,64 € 17.336,25 
 

011: Reservering Lustrum € 1.842,64 € 400,00 
 

012: Reservering Huisvesting € 10.000,00 € 10.000,00 
 

013: Reservering Materialen € 4.000,00 € 3.800,00 
 

014: Reservering bijdrage NTDS € 500,00 € 500,00  
015: Reservering Eindoptreden € 1.500,00 € 1.336,25 

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

 
017: Reservering Notaris € 375,00 € 700,00 

 
018: Reservering WeekendCie € 0,00 € 500,00 

080: Crediteuren 
 

€ 144,42 € 2.677,90 

Totalen  € 26.826,82 
 

€ 20.206,77 
 

 

2. Toelichting op de balans 

Activa 

• In totaal is er 1.614,53 euro aan kleding gekocht. Dit is 614,53 euro meer dan verwacht aan het begin 
van het jaar doordat we elke dansgroep de gelegenheid hebben gegeven om 10 euro per persoon te 
declareren. De verwachting was dat er meer hergebruikt zou worden of geleend van andere 
verenigingen, maar dit is niet gelukt. 

• Afschrijvingen zijn gedaan zoals gepland. De afschrijving van de Dance Fever Garderobe bestaat 
voor 622,08 euro aan de kledingaanschaf uit 2020-2021 en voor 504,73 euro uit 2021-2022. In 
2024-2025 zal de aanschaf uit 2020-2021 volledig afgeschreven zijn en de aanschaf van 2021-2022 
zal in 2026-2027 volledig afgeschreven zijn. Tot die tijd komt er dus elk jaar naar schatting 622,08 
euro en 504,73 euro bij. 
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• Het verschil bij de kas komt omdat er een deel op de betaalrekening is gezet. 
• Er staat nog één debiteur open. Dit is namelijk de subsidie vanuit SLIM die via de NSSR gaat. 
• Qua voorraad is alles geteld en herberekend. 

 
 
 
Passiva  

• De reserveringen zijn gemaakt zoals gepland. Bij de OpCie was er 1.500 euro aan subsidie 
beschikbaar die doorgeschoven is van 2 jaar terug. Door een hoge kaartverkoop dit jaar, is er bijna 
niks gebruikt van de subsidie. Bij Reservering Eindoptreden staat dus het bedrag wat over is van de 
1.500 euro aan subsidie. Zie post 9000 Onvoorzien voor uitleg van het verschil in post 013 
Reservering Materialen. 

• Er staan nog acht crediteuren open: 201,46 euro voor een demo tijdens het eindoptreden, 508,20 
euro voor showdance beginners, 88,24 euro voor de IntroCie, 15 euro voor de nsdw-website, 1.760 
euro voor schade van het Batabusje (zie post 9000 Onvoorzien voor uitleg), 60 euro voor het 
afdanssysteem tijdens het afdansen en 15 euro voor Summer Dance Fever. 

 

3. Resultatenrekening 
  

Kosten  Opbrengste
n  

Begroot  Resultaat  Verschil  

1000 
Opbrengste
n 

 
€ 8.914,28  € 

33.830,49  
€ 
25.605,00 

€ 24.916,21 -€ 688,79 

1100 Contributie € 30,00 € 8.280,00 € 7.500,00 € 8.250,00 € 750,00 
 

1101 
Contributie 
semester 1 

€ 30,00 € 7.805,00 x € 7.775,00 x 

 
1102 
Contributie 
semester 2 

 
€ 475,00 x € 475,00 x 

1200 Lesgeld € 8.485,00 € 
23.667,50 

€ 
15.500,00 

€ 15.182,50 -€ 317,50 

 
1101 
Lesgeld 
semester 1 

€ 8.035,00 € 21.153,75 x € 13.118,75 x 

 
1102 
Lesgeld 
semester 2 

€ 450,00 € 2.513,75 x € 2.063,75 x 

1300 Subsidie € 0,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00 -€ 
1.500,00 

1400 Rente € 0,00 € 2,74 € 5,00 € 2,74 -€ 2,26 

1500 Sponsoring € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 -€ 200,00 

1600 Workshops € 399,28 € 1.830,25 € 600,00 € 1.430,97 € 830,97 

1700 Demonstra
ties 

€ 0,00 € 50,00 € 300,00 € 50,00 -€ 250,00 

2000 
Algemene 
verenigings
kosten 

 
€ 6.109,97 € 412,82 -€ 

5.802,50 
-€ 5.697,15 € 105,35 
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2100 Kantoorkos
ten 

€ 2.232,18 € 0,00 -€ 1.965,00 -€ 2.232,18 -€ 267,18 

 
2101 
Abonneme
nten 

€ 933,96 € 0,00 -€ 790,00 -€ 933,96 -€ 143,96 

 
2102 
Bankkosten 

€ 385,51 € 0,00 -€ 300,00 -€ 385,51 -€ 85,51 

 
2103 
Kantoorarti
kelen 

€ 49,43 € 0,00 -€ 50,00 -€ 49,43 € 0,57 

 
2104 
Printkosten 

€ 5,00 € 0,00 -€ 25,00 -€ 5,00 € 20,00 

 
2105 
Verzekering
en 

€ 858,28 € 0,00 -€ 800,00 -€ 858,28 -€ 58,28 

2200 Bestuursko
sten 

€ 860,86 € 57,21 -€ 825,00 -€ 803,65 € 21,35 

 
2201 
Bestuursact
iviteitenpot 

€ 125,00 € 0,00 -€ 125,00 -€ 125,00 € 0,00 

 
2202 
Bestuursbe
dankje 

€ 254,10 € 0,00 -€ 250,00 -€ 254,10 -€ 4,10 

 
2203 
Bestuurskle
ding 

€ 457,21 € 57,21 -€ 400,00 -€ 400,00 € 0,00 

 
2204 
Bestuurswe
rving 

€ 24,55 € 0,00 -€ 50,00 -€ 24,55 € 25,45 

2300 Relatiekost
en 

€ 2.819,83 € 269,15 -€ 2.762,50 -€ 
2.550,68 

€ 211,82 

 
2301 
Actieve 
ledenuitje 

€ 876,14 € 0,00 -€ 950,00 -€ 876,14 € 73,86 

 
2302 
Algemene 
Ledenverga
dering 

€ 185,43 € 0,00 -€ 225,00 -€ 185,43 € 39,57 

 
2303 
Bedankjes 

€ 230,58 € 0,00 -€ 300,00 -€ 230,58 € 69,42 

 
2304 
Commissie
hoofdenov
erleg 

€ 0,00 € 0,00 -€ 30,00 € 0,00 € 30,00 

 
2305 
Constitutie
borrel 

€ 361,55 € 0,00 -€ 300,00 -€ 361,55 -€ 61,55 

 
2306 
Lidmaatsch
appen 

€ 110,00 € 0,00 -€ 235,00 -€ 110,00 € 125,00 
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2307 
Dansgroep
enuitje 

€ 495,50 € 0,00 -€ 400,00 -€ 495,50 -€ 95,50 

 
2308 D-
toernooi 

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

 
2309 
Ideeënpotj
e 

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

 
2310 
RAGweek 

€ 418,65 € 269,15 € 0,00 -€ 149,50 -€ 149,50 

 
2311 
Verjaardag
skaarten 
docenten 

€ 25,95 € 0,00 -€ 37,50 -€ 25,95 € 11,55 

 
2312 
Verrassinge
n voor 
leden 

€ 75,50 € 0,00 -€ 150,00 -€ 75,50 € 74,50 

 
2313 
Verklaring 
Omtrent 
Gedrag 

€ 0,00 € 0,00 -€ 35,00 € 0,00 € 35,00 

 
2314 Lid 
van 
Verdienste 

€ 40,53 € 0,00 € 0,00 -€ 40,53 -€ 40,53 

2400 Duurzaamh
eid 

€ 197,10 €86,46 -€ 250,00 -€ 110,64 € 139,36 

3000 
Ledenkledi
ng 

 
€ 3.754,60 € 3.266,38 -€ 450,00 -€ 488,22 -€ 38,22 

 
3001 
Pasmodelle
n  

€ 442,09 € 442,09 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
3002 
Bijdrage 
ledenkledin
g 

€ 2.820,37 € 2.550,29 -€ 400,00 -€ 270,08 € 129,92 

 
3003 
Bijdrage 
merchandis
e 

€ 492,14 € 274,00 -€ 50,00 -€ 218,14 -€ 168,14 

4000 
Commissie
s 

 
€ 
22.898,26 

€ 18.275,34 -€ 
5.555,00 

-€ 4.622,92 € 932,08 

 
4001 AcCo € 1.131,20 € 436,71 -€ 850,00 -€ 694,49 € 155,51 

 
4002 
BataCie 

€ 1.134,11 € 941,80 -€ 200,00 -€ 192,31 € 7,69 

 
4003 BoCo € 421,94 € 101,90 -€ 500,00 -€ 320,04 € 179,96 

 
4004 
DansCie 

€ 495,15 € 15,15 -€ 480,00 -€ 480,00 € 0,00 
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4005 
FeesCie 

€ 374,94 € 312,00 -€ 100,00 -€ 62,94 € 37,06 

 
4006 
GalaCie 

€ 1.784,55 € 1.426,00 -€ 700,00 -€ 358,55 € 341,45 

 
4007 
IntroCie 

€ 393,09 € 0,00 -€ 400,00 -€ 393,09 € 6,91 

 
4008 
LustrumCie 

€ 5.233,34 € 4.118,14 -€ 300,00 -€ 948,28 -€ 648,28 

 
4009 NSK-
Cie 

€ 9.530,34 € 9.403,91 -€ 500,00 -€ 126,43 € 373,57 

 
4010 OpCie € 900,73 € 900,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
4011 PR-Cie € 737,56 € 456,00 -€ 400,00 -€ 281,56 € 118,44 

 
4012 
PublicaCie 

€ 25,00 € 0,00 -€ 25,00 -€ 25,00 € 0,00 

 
4013 
Teammatc
hCie 

€ 285,83 € 50,00 -€ 350,00 -€ 235,83 € 114,17 

 
4014 
WebCie 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
4015 
WeekendC
ie 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
4016 
Feverpot 

€ 33,08 € 0,00 -€ 200,00 -€ 200,00 € 0,00 

 
4017 
Commissie
werving 

€ 91,49 € 0,00 -€ 150,00 -€ 91,49 € 58,51 

 
4018 
Commissie
shirts 

€ 197,31 € 65,00 -€ 150,00 -€ 132,31 € 17,69 

 
4019 
Commissie
-uitje 

€ 128,60 € 48,00 -€ 250,00 -€ 80,60 € 169,40 

5000 
Docentverg
oedingen 

 
€ 16.217,18 € 0,00 -€ 

16.756,80 
-€ 16.217,18 € 539,62 

5100 Modern-
Jazz 

€ 232,50 € 0,00 -€ 200,00 -€ 232,50 -€ 32,50 

 
5101 
Modern-
Jazz 
Beginners 

€ 222,50 € 0,00 -€ 200,00 -€ 222,50 -€ 22,50 

 
5102 
Modern-
Jazz 
Halfgevord
erd 

€ 5,00 € 0,00 € 0,00 -€ 5,00 -€ 5,00 

 
5103 
Modern-
Jazz 
Gevorderd 

€ 5,00 € 0,00 € 0,00 -€ 5,00 -€ 5,00 
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5200 Klassiek 
Ballet 

€ 1.407,38 € 0,00 -€ 
1.960,00 

-€ 1.407,38 € 552,62 

 
5201 
Klassiek 
Ballet 
Beginners 

€ 652,38 € 0,00 -€ 
1.260,00 

-€ 652,38 € 607,62 

 
5202 
Klassiek 
Ballet 
Halfgevord
erd 

€ 720,00 € 0,00 -€ 700,00 -€ 720,00 -€ 20,00 

 
5203 
Klassiek 
Ballet 
Gevorderd 

€ 17,50 € 0,00 € 0,00 -€ 17,50 -€ 17,50 

 
5204 
Klassiek 
Ballet 
Spitzen 

€ 17,50 € 0,00 € 0,00 -€ 17,50 -€ 17,50 

5300 Stijldansen € 8.944,10 € 0,00 -€ 
8.896,80 

-€ 8.944,10 -€ 47,30 

 
5301 
Stijldansen 
D 

€ 3.200,00 € 0,00 -€ 
3.200,00 

-€ 
3.200,00 

€ 0,00 

 
5302 
Stijldansen 
C 

€ 950,00 € 0,00 -€ 950,00 -€ 950,00 € 0,00 

 
5303 
Stijldansen 
B 

€ 2.715,00 € 0,00 -€ 
2.700,00 

-€ 2.715,00 -€ 15,00 

 
5304 
Stijldansen 
A 

€ 810,80 € 0,00 -€ 798,40 -€ 810,80 -€ 12,40 

 
5305 
Stijldansen 
Topklasse 

€ 810,80 € 0,00 -€ 798,40 -€ 810,80 -€ 12,40 

 
5306 
Stijldansen 
Lecture 

€ 457,50 € 0,00 -€ 450,00 -€ 457,50 -€ 7,50 

 
5307 
Stijldansen 
Vrije 
training 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5400 Hiphop € 2.150,00 € 0,00 -€ 
2.100,00 

-€ 
2.150,00 

-€ 50,00 

 
5401 
Hiphop 
Beginners 

€ 300,00 € 0,00 -€ 300,00 -€ 300,00 € 0,00 

 
5402 
Hiphop 
Halfgevord
erd 

€ 617,50 € 0,00 -€ 600,00 -€ 617,50 -€ 17,50 
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5403 
Hiphop 
Gevorderd 

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

 
5404 
Hiphop 
Wedstrijdt
eam 

€ 1.212,50 € 0,00 -€ 
1.200,00 

-€ 1.212,50 -€ 12,50 

5500 Showdanc
e 

€ 3.483,20 € 0,00 -€ 
3.600,00 

-€ 
3.483,20 

€ 116,80 

 
5501 
Showdanc
e Beginners 

€ 875,70 € 0,00 -€ 900,00 -€ 875,70 € 24,30 

 
5502 
Showdanc
e 
Halfgevord
erd 

€ 787,50 € 0,00 -€ 900,00 -€ 787,50 € 112,50 

 
5503 
Showdanc
e 
Gevorderd 

€ 910,00 € 0,00 -€ 900,00 -€ 910,00 -€ 10,00 

 
5504 
Showdanc
e 
Demoteam 

€ 910,00 € 0,00 -€ 900,00 -€ 910,00 -€ 10,00 

6000 
Overige 
danskosten 

 
€ 11.423,23 € 10.807,66 -€ 150,00 -€ 615,57 -€ 465,57 

6100 Wedstrijdel
ementen 

€ 8.655,06 € 8.197,00 -€ 150,00 -€ 458,06 -€ 308,06 

 
6101 
Inschrijfgel
d 
podiumdan
swedstrijde
n 

€ 426,25 € 0,00 -€ 100,00 -€ 426,25 -€ 326,25 

 
6102 
Inschrijfgel
d 
stijldanstoe
rnooien 

€ 8.115,00 € 8.165,00 € 0,00 € 50,00 € 50,00 

 
6103 
Teamcaptai
npotje 

€ 113,81 € 32,00 -€ 50,00 -€ 81,81 -€ 31,81 

6200 Kleding € 2.768,17 € 2.610,66 € 0,00 -€ 157,51 -€ 157,51 
 

6201 
Kleding 
eindoptred
en 

€ 1.614,53 € 1.614,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
6202 
Kleding 
Demoteam 

€ 663,65 € 506,14 € 0,00 -€ 157,51 -€ 157,51 
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6203 
Kleding 
Wedstrijdt
eam 

€ 489,99 € 489,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Universele 
boekinge8
000n 

 
€ 2.603,31 € 0,00 -€ 2.176,50 -€ 2.603,31 -€ 426,81 

8100 Reserverin
gen 

€ 1.275,00 € 0,00 -€ 1.275,00 -€ 1.275,00 € 0,00 

 
8101 
Reserverin
g Lustrum 

€ 400,00 € 0,00 -€ 400,00 -€ 400,00 € 0,00 

 
8102 
Reserverin
g 
eindoptred
en 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
8103 
Reserverin
g notaris 

€ 375,00 € 0,00 -€ 375,00 -€ 375,00 € 0,00 

 
8104 
Reserverin
g 
WeekendC
ie 

€ 500,00 € 0,00 -€ 500,00 -€ 500,00 € 0,00 

8200 Afschrijving
en 

€ 1.328,31 € 0,00 -€ 901,50 -€ 1.328,31 -€ 426,81 

 
8201 
Afschrijving 
barres 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
8202 
Afschrijving 
porto's 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
8203 
Afschrijving 
camera 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
8204 
Afschrijving 
Dance 
Fever 
Garderobe 

€ 1.126,81 € 0,00 -€ 700,00 -€ 1.126,81 -€ 426,81 

 
8205 
Afschrijving 
Techniekbo
eken 

€ 125,50 € 0,00 -€ 125,50 -€ 125,50 € 0,00 

 
8206 
Afschrijving 
Muziekbox
en 

€ 76,00 € 0,00 -€ 76,00 -€ 76,00 € 0,00 

9000 
Onvoorzien 

 
€ 2.052,40 € 275,05 -€ 

2.000,00 
-€ 1.527,35 € 472,65 

 
Totaal € 73.973,23 € 66.867,74 -€ 7.285,80 -€ 6.855,49 € 430,31 
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4. Toelichting op de resultatenrekening 

3.1 Post 1000 Opbrengsten 
• Post 1100 Contributie 

o In het eerste semester hebben 311 leden contributie betaald en in het tweede semester 
waren dit er 19.  

• Post 1200 Lesgeld 
o De kosten bestaan uit terugboekingen van incasso’s en leden die zich na inschrijving weer 

snel hebben uitgeschreven.  
o In het tweede semester hebben vooral leden die al bij Dance Fever zaten ingeschreven voor 

een les. 
• Post 1300 Subsidie 

o Begin februari was de verwachte verenigingssubsidie 1.125 euro. Bij NSSR hebben we 1.500 
euro aangevraagd en 1.125 euro uiteindelijk toegezegd om de hogere kosten dit jaar van 
docenten uit te kunnen betalen, voor het duurzaamheidsbeleid en voor het aanvragen van 
VOG’s. Waarschijnlijk komt het bedrag uit op 1.090 euro omdat er geen geld is uitgegeven 
aan de VOG’s. Dit betekent dat de subsidie alleen is voor het duurzaamheidsbeleid en een 
deel van de docentenvergoedingen. Helaas is de 1.090 euro niet met zekerheid te zeggen 
omdat de beoordeling in september plaatsvindt. Hierdoor staat dit niet in de 
resultatenrekening. Als we subsidie ontvangen, valt dit in het volgend boekjaar onder 
onvoorziene inkomsten.  

• Post 1400 Rente 
o De rente is erg laag, hierdoor valt de post lager uit. 

• Post 1500 Sponsoring 
o Er zijn geen sponsoren gevonden waarbij geld is ontvangen. Wel waren er sponsoren die 

kortingsacties gaven. Dit gaat om de Knaekpassen, de korting die liep tot december 2021 bij 
Boules and Bites, de korting bij JumpSquare en de korting bij Podium. Deze acties zijn niet 
terug te zien in deze post. 

• Post 1600 Workshops 
o Er zijn in totaal 17 workshops gegeven waarvan één voor een goed doel. De post is hoger 

uitgekomen dan verwacht, waarschijnlijk doordat er vanaf het tweede semester bijna geen 
Corona-maatregelen waren en hierdoor kwamen er veel workshopaanvragen. 

o De kosten zijn voor docenten die de workshop geven en voor de eventuele zaalhuur. Van 
vijf workshops hebben de docenten volledig vrijwillig de workshop gegeven. Dit scheelt 
42,50 euro. 

• Post 1700 Demonstraties 
o Er is één demonstratie geweest (demonstratie bij Beestfeest) waarbij er geld is ontvangen 

en één demonstratie waarbij het demoteam kleding t.w.v. 200 euro kreeg. Bij alle andere 
tien demonstraties is er geen geld ontvangen omdat deze demonstraties op vrijwillige basis 
werden gehouden. Wel waren er zes demonstraties gepland waarbij Dance Fever geld zou 
ontvangen, maar die zijn niet doorgegaan voornamelijk door de Corona-maatregelen. 

 

3.2 Post 2000 Algemene verenigingskosten 
• Post 2100 Kantoorkosten 

o De kosten voor abonnementen zijn hoger uitgevallen doordat er eind november twee extra 
Zoom accounts zijn toegevoegd voor docenten tijdens de online lessen. Deze kunnen op 
maandbasis aangevraagd/opgezegd worden in lijn met de Corona-maatregelen. In het 
tweede semester zijn de twee Zoom accounts opgezegd. Het hoofdzoomaccount is altijd op 
betaling gebleven. 

o De bankkosten zijn 85 euro hoger dan verwacht omdat er geen rekening is gehouden met 
de kosten van een betaalverzoek (=15 cent per betaling).  

o De Printkosten zijn minder dan begroot omdat bijna alles online werd geregeld. Alleen 
machtigingsformulieren zijn geprint. 
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o Verzekeringen zijn hoger uitgekomen omdat de verzekering halverwege het jaar iets is 
verhoogd. 

• Post 2200 Bestuurskosten 
o De inkomsten bij bestuurskleding zijn toegevoegd bij post 2400 Duurzaamheid, omdat de 

kleding gemaakt is van duurzaam materiaal. 
o De Bestuurswerving is lager uitgevallen dan verwacht omdat er alleen geld is uitgegeven 

aan ‘spelletjesavond met baksels’. Bij de ‘bestuursquiz’ waren er geen kosten en de 
‘vossenjacht’ is door een tekort aan aanmeldingen niet doorgegaan.  

• Post 2300 Relatiekosten 
o De kosten voor het Actieve Ledenuitje zijn lager uitgevallen dan begroot omdat een aantal 

mensen zich op het laatste moment hebben afgemeld. 
o De kosten voor de Algemene Ledenvergadering zijn lager uitgevallen omdat er voor de ALV 

van juli bijna geen boodschappen gedaan moesten worden. Er waren namelijk nog veel 
flessen drinken, bier en snacks over van voorgaande activiteiten. 

o Kosten voor bedankjes zijn voor het versturen van kerstkaarten naar actieve leden en 
docenten, voor docenten die Dance Fever verlaten en voor alle docenten als bedankje voor 
de inzet van het afgelopen dansjaar.  

o Alle commissiehoofdenoverleggen zijn online gehouden waardoor er geen kosten zijn 
gemaakt. 

o De Constitutieborrel is hoger uitgevallen omdat er kosten aan andere verenigingen 
bijkwamen. 

o Er is geen gebruik gemaakt van het Ideeënpotje. 
o In totaal hebben elf van de tweeëntwintig groepen een dansgroepenuitje gehouden. 
o Door de Corona-maatregelen is er geen D-toernooi gehouden. 
o Bij lidmaatschappen is alleen de contributie voor de NADB en de CODC betaald. Brado 

heeft zich niet meer laten horen en de kosten worden hierdoor ook niet meer verwacht. 
o De kosten van de RAGweek zijn voor 13 kalenders die niet zijn verkocht. 17 kalenders zijn wel 

verkocht. Voor volgende jaren is aan te raden om eerst de kalenders te verkopen en daarna 
een bod uit te brengen aan de RAGweek. 

o Er zijn voordelige verjaardagskaarten voor docenten gekocht. 
o Bij verassingen voor leden zijn er tijdens Sinterklaas Sinterklaas lollies gekocht en aan het 

einde van het jaar snoepjes. 
o Bij Verklaring Omtrent Gedrag waren de VOG’s helemaal gratis, omdat we een 

vrijwilligersregeling hebben. Er is dus geen geld hiervoor uitgegeven. 
o Aan het begin van het jaar is er geen rekening gehouden met Lid van Verdienste. De kosten 

voor Lid van Verdienste gaat om een etentje voor Lieke Galas met het XXIe bestuur. 
• Post 2400 Duurzaamheid 

o Er is al meerdere keren gebruik gemaakt van het duurzaamheidspotje. De bestuurskleding is 
gemaakt van duurzaam materiaal en de LustrumCie heeft duurzaam papier gebruikt voor 
het maken van Lustrumboekjes en -stickers. Bijna elke dansgroep heeft wel rekening 
gehouden met duurzame kleding, maar de kosten hiervan waren niet hoger dan 10 euro p.p. 
waardoor deze niet is meegenomen bij duurzaamheid. De verwachting was dat het 
duurzaamheidspotje veel gebruikt zou worden bij het eindoptreden, maar er is op een 
andere manieren dan duurder materiaal kopen omgegaan met duurzame kleding. Zo is er 
kleding gekocht bij semi-duurzame winkels als de H&M en de C&A, is er kleding bijgekocht 
van een kledingstuk die Dance Fever al in de garderobe had en is er kleding geleend bij ID-
Dance. 

o De inkomsten bij duurzaamheid bevat de Rabo ClubSupport actie. 

 

3.3 Post 3000 Ledenkleding 
• Post 3001 Pasmodellen 

o Alle pasmodellen staan op de balans. 
• Post 3002 Bijdrage Ledenkleding 

o   Er zijn twee pasmomenten geweest. 
• Post 3003 Bijdrage Merchandise 
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o De merchandise is verwerkt op de balans in de voorraad. Er is nu minder voorraad en 
daarom komt er op deze post een min-bedrag staan. 

 

3.4 Post 4000 Commissies 
o Zowel de AcCo als de BoCo heeft pas meer geld uitgegeven bij de laatste activiteit/borrel. 

Dit kan komen doordat de AcCo en BoCo niet gelijk aan het begin van het jaar veel geld 
willen uitgeven zodat er later in het jaar nog geld over is. Ook kan het komen door de 
Coronamaatregelen of doordat er een lage opkomst was bij de activiteit/borrel. De helft van 
de kosten bij de AcCo komen van de barbeque. Deze was namelijk gratis, terwijl bij alle 
andere activiteiten gevraagd werd naar een kleine deelnemersbijdrage. 

o DansCie: De demoavond en stijldansavonden zijn niet doorgegaan vanwege de 
Coronamaatregelen en het niet kunnen vinden van een locatie voor de stijldansavonden. Er 
is wel een demoavond geweest als oefenmoment voor het NSDW. Hiervoor is alleen 
zaalhuur betaald (45 euro). De inkomsten bij de DansCie gaat om een overboeking naar de 
post 4016 Feverpot. 

o Bij de FeesCie moet Dance Fever nog ongeveer 65 euro ontvangen van Jolly Jumper 
vanwege de samenwerking met hen. Dance Fever, Jolly Jumper en Hydrofiel zouden 
allemaal ongeveer 65 euro moeten betalen voor het Neonfeest omdat het feest samen is 
georganiseerd. 

o Het gala voor stijldansen is niet doorgegaan doordat het niet mogelijk was om een locatie te 
vinden. Het gala voor iedereen is georganiseerd door de GalaCie van 2020/2021. Voor dit 
gala zijn dus de kosten gemaakt, 

o Voor de LustrumCie stond er nog een reservering van 1.842,64 euro vanuit afgelopen jaren. 
Dit jaar 300 euro erbij maakt een totaal van 2.142,64 euro. Dit betekent dat de LustrumCie in 
totaal 2.142,64 euro mag uitgeven. Mogelijk ontvangen we nog een geldbedrag terug van 
Old Cave, maar dit is niet zeker. Het Lustrum Gala is in het thema van het Lustrum, maar de 
GalaCie heeft het Lustrum Gala georganiseerd. Dit betekent dat de post GalaCie gebruikt 
wordt voor de Lustrum Gala. 

o NSK-Cie: Er is een subsidie van 500 euro mogelijk. Dit is nog niet zeker. Scenario 1: Dance 
Fever  heeft te veel inkomsten gehad, dus Dance Fever krijgt geen subsidie van SLIM. 
Scenario 2: SLIM wil alleen het tekort subsidiëren, dus 126,43 euro. Scenario 3: SLIM 
subsidieert de vooraf afgesproken 500 euro en de winst (373,57 euro) gaat naar komend 
NSK/NSDW. 

o PublicaCie: Er is een nieuwe accu en geheugenkaartje voor de camera gekocht. 
o Feverpot: Voor de camera moest er een nieuwe accu gekocht worden vanuit de PublicaCie 

en de DansCie kwam ook iets over haar begroting heen. 
o Voor commissiewerving is er in oktober 2021 en in maart 2022 een commissiemarkt 

gehouden. In maart is de commissiemarkt samen georganiseerd met de BoCo waardoor de 
kosten zijn verdeeld over Commissiewerving en BoCo. 

o In totaal hebben acht commissies een uitje gehouden. 
 

3.5 Post 5000 Docentenvergoedingen 
o De kosten zijn hoger dan verwacht doordat er aan het begin van het jaar geen rekening is 

gehouden met invallessen.  
o Door een wisseling vanaf januari in docenten voor klassiek beginners, showdance beginners 

en showdance halfgevorderd, zijn de kosten lager dan begroot. 
o Door de reiskostenverhoging in april 2022 bij Stijldansen A en Topklasse, zijn deze kosten 

hoger dan begroot. Deze verhoging is in overleg gedaan omdat de reiskosten hoger zijn 
geworden door de inflatie. De docenten kwamen met de 19 cent/km niet uit. 

 

3.6 Post 6000 Overige danskosten 
• Post 6100 Wedstrijdelementen 

o De kosten van de wedstrijden voor het hiphop wedstrijdteam vallen hoger dan verwacht 
omdat de inschrijfkosten omhoog zijn gegaan.  
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o Bij Inschrijfgeld stijldanstoernooien is er 50 euro extra inkomsten. Hier is geen antwoord op 
hoe dit komt. 

o Het was niet duidelijk voor de teamcaptains van stijldansen dat het Teamcaptainpotje 
zowel voor stijldansen als het demoteam was. Hierdoor zijn de kosten hoger dan begroot. 
Met het Teamcaptainpotje zijn attributen voor het demoteam en het xTDS gekocht en een 
bedankje voor Esmee Rijndertse als afscheidscadeau bij de teamcaptains. 

• Post 6200 Kleding 
o In totaal hebben zeven groepen (STD, HIPB, HIPG, KBHG, MJB, MJG en SDG) gebruik 

gemaakt van het kledingbudget. Dit zijn meer groepen dan verwacht waardoor de aanschaf 
hoger is gekomen. Zie hiervoor de balans. 

o Het demoteam heeft Lipstickkleding die besteld moesten worden bij Dress Me. Dit was niet 
opgenomen in de begroting. 

3.7 Post 8000 Universele boekingen 
o Zie de balans voor uitleg. 

 

3.8 Post 9000 Onvoorzien 
o Er is een kasverschil van 5 cent. Dit is ontstaan na de storting van muntgeld op de bank. Dit 

komt waarschijnlijk doordat er nog 5 cent van iemand anders in de bak zat waar je de 
munten in doet om het op de bank te zetten. 

o Er is een nieuwe laptop van 200 euro gekocht voor de stijldanslessen, omdat de oude 
laptop niet meer werkte. Hiervoor is de balanspost 013 Reservering Materialen gebruikt.  

o Er is een snelheidsboete met het busje gemaakt tijdens de Batavierenrace. Dit bedrag van 75 
euro is ook weer terugbetaald. 

o Het Batavierenbusje heeft tijdens de Batavierenrace schade gemaakt, waardoor Dance 
Fever een eigen risico van 1.510 euro moet betalen Dit bedrag kwam erg onverwachts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


