
Resultaat Begroting Verduidelijking

post omschrijving 2021 2022

7010000 recup huur sportmateriaal 395,50€            500,00€             verhuur 3d en archery tag

7013000 recup inschrijvingsgelden 7.108,37€         2.500,00€         inschrijvingsgelden

7014000 recup initiatie 460,00€            800,00€             initiaties BSV

7015000 recup andere bijdragen 2.818,40€         5.000,00€         Recup RBA BK + VTS

7016000 Recup internationale uitzendingen 11.195,93€       30.000,00€       deelnemers niet gesubsid + recup Be Gold RBA

7017000 recup kledij 695,70€            500,00€             facturatie kledij niet gesubsid

7300100 lidgelden clubs 6.457,50€         6.500,00€         

7310100 lidgelden individuele leden 33.891,39€       45.000,00€       

7370040 subsidie BF jeugdsport 6.948,83€         7.686,18€         

7370070 subsdie Topsport 59.817,00€       180.319,00€     

7370100 werkingssubsidie Sport Vlaanderen 153.219,76€     150.000,00€     

7370101 Subsidies Corona Sport Vlaanderen 23.693,34€       -€                   

737200 Toelage Vlaamse gemeenschap 10.078,99€       9.000,00€         VIA akkoord

737400 toelage nationale loterij 12.000,00€       6.000,00€         

737600 Toelage socio culturele sector 120,00€            -€                   VIA 6 

737700 subsidie be gold 44.000,00€       -€                   
In 2022 gaat het Be Gold project terug naar RBA 

(toetreding Théo)

737900 Opbrengsten vorige boekjaren -3.531,45€        -€                   Topsport niet inbaar

744000 vrijstelling BV 337,86€            -€                   

749000 andere diverse bedrijfsopbrengsten 826,00€            -€                   CO2 meters

omzet 370.533,12€    443.805,18€     

post omschrijving 2021 2022

610000 huur technologisch materiaal -72,60€             -500,00€           chronotir

6101000 huur sportmateriaal

6102000 vergader en leslokalen -80,00€             -400,00€           huur vergaderruimte

6103000 huur secretariaat -2.467,89€        -2.500,00€        

6104000 huur sportaccomodaties -4.417,25€        -3.000,00€        

6105000 aankoop materiaal -446,00€           -1.000,00€        materiaal inrichting wedstrijden

6106000 aankoop sportmateriaal -4.703,28€        -15.000,00€      materiaal topsporters/initiatie/doelen

6110000 interne/ externe communicatie -2.364,25€        -3.500,00€        proximus/telenet/bepost

6111000 kantoorbenodigheden -10.881,29€     -7.000,00€        Brainlane/printer/Iaenseo/ledenbestand

6112000 drukwerken -250,00€           

6113000 info en promotie -250,00€           

6115000 aankopen technologisch mat. -11.288,18€     -6.000,00€        Ipad topsport/laptop/camera/smartboard

6116000 aankoop kledij -1.786,52€        -1.500,00€        kledij talent en topsport

6117000 prijzengeld en medailles -998,43€           -1.500,00€        prestatie Reginald en medailles

6120000 verplaatsingskosten -4.171,62€        -4.500,00€        coaches jeugd en topsportstudentenproject

6122000 verplaatsingskosten medewerker

6123000 verplaatsing internationale zending -13.018,69€     -10.000,00€      coaches en atleten 

6130000 verzekeringen -4.246,67€        -4.300,00€        Polis sportongevallen en promotie

6140000 kosten boekhouding -6.195,65€        -6.200,00€        de kleine prins

6141000 bescherming auteursrechten -68,90€             -70,00€             reprobel

6145000 sociaal secretariaat -1.285,83€        -1.400,00€        dienstverlening SD Worx

6146000 kosten inzake dienstverlening -8.487,49€        -20.000,00€      Kine Tom Mertens en Ecoolarchery

6147000 belastingvrije vergoedingen -1.978,88€        -10.000,00€      coaches talent en scheidsrechters BK

6149000 kosten maaltijdcheques -366,05€           -550,00€           

6150000 inschrijvingsgeld cursussen -190,00€           -250,00€           cursus VTS

6151000 lidgelden -754,00€           -780,00€           VSDC/VSF/VST

6152000 kosten koepel RBA -4.417,24€        -5.000,00€        koesten koepel RBA

6163000 verblijfskost deelnemers -47.899,67€     -40.000,00€      Verblijfskosten deelnemers/coach int. zending

6190000 kosten vergadering, stage of wedstrijd -2.307,30€        -2.800,00€        kosten drank en maaltijden

6199000 andere diverse goederen en diensten -204,00€           provisie kluis 

6199900 kosten vorig boekjaar 680,00€            EK Olbia afrekening (annulatie)

diverse goederen en diensten -134.417,68€   -148.250,00€    

omschrijving 2021 2022 stijging loonkost door aanwerving nieuwe HC

6200100 brutolonen -133.884,12€   -211.000,00€    

6210100 RSZ -36.088,17€     -58.000,00€      

6230100 verzekering arbeidsongevallen -1.067,01€        -1.150,00€        

6231100 verzekering gezondheidszorg -228,41€           -320,00€           

6231010 woon/werk - verkeer / Thuiswerkverg. -4.586,90€        -7.000,00€        

6231110 dienstverplaatsingen -174,18€           -250,00€           

6239110 Mensura -251,48€           -255,00€           

6239210 provisie vakantiegeld -1.819,57€        -2.000,00€        

6290010 maaltijdcheques -3.238,68€        -4.600,00€        

personeelskosten -181.338,52€   -284.575,00€    

630000 afschrijvingen -393,00€           -393,00€           laptop topsport

afschrijvingen -393,00€           -393,00€           

6480040 uitbetaling jeugdsportproject -8.933,93€        -9.607,00€        

6480060 uitbetaling clubs coronafonds -23.693,34€     

andere bedrijfskosten -32.627,27€     -9.607,00€        

6570000 financiële kosten -4,84€               -10,00€             

6570000 diverse financiële kosten -232,71€           -€                   

financiële kosten -237,55€           -10,00€             

Resultaat 21.519,10€       970,18€             

Inkomsten

Uitgaven


