
Resultaat 2018 en begroting 2019
Gerealiseerd Begroting Gerealiseerd Verschil Begroting

2017 2018 2018 t/o 2019
Begroting

€ € € € €
Opbrengsten
Contributies en entreegelden 60.997,00 61.000,00 59.836,20 -1.163,80 60.000,00
Bijdrage NTC-fokker 3.310,00 3.200,00 2.965,00 -235,00 3.000,00
Dashond advertenties 6.660,60 7.000,00 7.831,95 831,95 7.000,00
Winst op verkoop NTC artikelen
minus kosten 1.235,35 2.000,00 1.502,02 -497,98 1.000,00
Overige opbrengsten 399,01 350,00 156,58 -193,42 350,00
Totaal opbrengsten 72.601,96 73.550,00 72.291,75 -1.258,25 71.350,00

Rentebaten 234,87 200,00 55,75 -144,25 0,00

Kosten
Druk- en verzendkosten
"De Dashond -28.156,93 -30.000,00 -28.599,69 1.400,31 -30.000,00
Evenementen -13.397,99 -15.200,00 -13.484,48 1.715,52 -14.500,00
Afdracht Raad van Beheer -3.773,16 -4.000,00 -3.757,65 242,35 -4.000,00
Algemene kosten -23.596,68 -22.900,00 -24.576,15 -1.676,15 -21.650,00
Afschrijving inventaris -567,55 -1.120,00 -1.126,21 -6,21 -775,00

-69.492,31 -73.220,00 -71.544,18 1.675,82 -70.925,00

Resultaat (- verlies/winst) 3.344,52 530,00 803,32 273,32 425,00

Toelichting:

Ook 2018 hebben wij dankzij een constant blijvend ledenaantal en bewaking van de budgetten positief
af kunnen sluiten. 
Het organiseren van de WUT Wereldshow in augustus 2018 was een budgettaire uitdaging maar dankzij
sponsors en reserveringen die wij in 2016 en 2017 hebben kunnen doen is deze show met een klein positief
resultaat afgesloten. En dat op een begroting van bijna € 16.000,--.
In de post "Algemene kosten" zit een bedrag van € 2.700,-- wegens de afschrijving op de restvoorraad
Jubileumboeken "100 jaar Teckels" aangezien de verkoop nagenoeg stil ligt. Het boek is inmiddels 16 jaar oud.
Het was jaren gebruikelijk om een dotatie te doen aan het "Noodfonds teckelopvang en gezondheid". 
Maar wij hebben, zoals ik u vorig jaar heb aangekondigd, een bedrag uit de nalatenschap van de heer en mevrouw 
Panhuis toegezegd gekregen. Dat bedrag ( € 25.200,-- ) is in november 2018 ontvangen. De belastingdienst kwam
uiteraard ook langs zodat wij netto € 18.036,-- hebben kunnen bijschrijven in het Noodfonds.
Na een hulpvraag vanuit Hongarije hebben wij tweemaal een bedrag van € 1.500,-- overgemaakt t.l.v. het 
Noodfonds.

Het volledige jaarverslag kunt u vinden op onze website of opvragen bij ondergetekende.
Angela Nagel-Endenburg, penningmeester


