Jaarverslag penningmeester jeugdraad
Aan de leden van Zwemvereniging OEZA
Geachte leden,
Hierbij bied ik u het jaarverslag van de jeugdraad aan.
Het afgelopen jaar hebben er vier activiteiten plaatsgevonden te weten glowgolfen in april,
Bounz in juni, een stranddag in juli, bowlen in oktober en de spooktocht in november. De totale
uitgaven hiervoor waren EUR 538,33. De deelnemers hebben een eigen bijdrage betaald van
232,00 EUR.
Het terugkerende bezoek van de Sint aan OEZA in december is niet ongemerkt voorbijgegaan.
De Grote Clubactie heeft dit jaar beduidend minder opgebracht dan vorig jaar. De opbrengt ligt
circa EUR 500 lager ten opzichte van 2016. Dit komt mede door het overdragen van Dylan naar
mij, Koen. Hierdoor kwam ik er pas vrij laat achter wanneer we mochten lopen met de boekjes,
waardoor alles niet heel goed georganiseerd was. We hopen voor komend jaar dat de opbrengst
van de Grote Clubactie een stuk hoger ligt dan de opbrengst van 2017, zodat we ook in de
toekomst leuke activiteiten kunnen blijven organiseren. We hadden een idee om een dag te
organiseren waarop we met verschillende zwemmers naar Limmen gaan, aangezien daar geen
organisatie is die loten lopen. We moeten nog kijken of dit werkelijk haalbaar is, ook in verband
met transport.
Op de volgende pagina vindt u de balans ultimo 2017 en het overzicht ontvangsten en uitgaven
over 2017 met bijbehorende toelichting.
Mocht u nog vragen hebben of mochten er onduidelijkheden zijn dan kunt u daarvoor bij mij
terecht.
De penningmeester van de jeugdraad,
Matthew de Wit

Balans jaar 2017
Debit

Credit

1-1-2017

31-122017

Kas
R/C met Bestuur

1-1-2017 31-12-2017
Eigen vermogen

2134

2110,23

2052

Overzicht ontvangsten en uitgaven jaar 2017

Ontvangsten

uitgaven

Grote clubactie

655 Grote clubactie

180,01

Deelnamegelden
activiteiten

232 Activiteten

538,33

Sinterklaas

78,22

Presentjes en
bedankjes

887

114,21

910,77

Toelichting bij de balans

De actiefzijde van de balans bestaat uit de rekening courant verhouding met het bestuur en de
kas. De inkomsten en uitgaven gaan via het rekening courant of via de kas.

Toelichting overzicht ontvangsten en uitgaven

De ontvangsten van de Grote Clubactie betreft de opbrengst van de verkochte loten. Deze
ontvangsten zijn ten opzichte van 2016 gedaald.

De post “Deelnamegelden activiteiten” bestaat uit de ontvangsten van de deelnemers aan
glowgolfen, Bounz en bowlen. De post “Activiteiten” bestaat uit de uitgaven voor het
glowgolfen, Bounz dagje strand, bowlen en de spooktocht.
Het saldo ontvangsten en uitgaven bedraagt EUR – 23,77.

