
Gerealiseerd Begroting Gerealiseerd Verschil Begroting

2018 2019 2019 t/o 2020

Begroting

Opbrengsten

Contributies en entreegelden 59.836 60.000 58.485 -1.515 60.000

Bijdrage NTC-fokker 2.965 3.000 2.975 -25 3.000

Dashond advertenties 7.832 7.000 6.204 -796 6.500

Winst op verkoop NTC artikelen

minus kosten 1.502 1.000 1.067 67 1.000

Overige opbrengsten 157 350 237 -113 350

Totaal opbrengsten 72.292 71.350 68.967 -2.383 70.850

Rentebaten 56 0 14 14 0

Kosten

Druk- en verzendkosten

"De Dashond -30.000 -30.000 -29.315 685 -30.000

Evenementen -15.200 -14.500 -14.417 83 -14.000

Afdracht Raad van Beheer -4.000 -4.000 -3.755 245 -3.800

Algemene kosten -22.900 -21.650 -19.351 2.299 -21.100

Afschrijving inventaris -1.120 -775 -1.410 -635 -1.412

-73.220 -70.925 -68.248 2.677 -70.312

Resultaat (verlies/winst) 803 425 732 307 538

Toelichting:

Zoals ik vorig jaar gemeld heb was het organiseren van de WUT Wereldshow in augustus 2018 een budgettaire

uitdaging maar dankzij sponsors en reserveringen in 2016 en 2017 is deze show met een klein positief

resultaat afgesloten in 2018. Tot onze verrassing kwam er in 2019 echter nog een mooi bedrag van de World Dog

Show, te weten € 6.556,00. Wij, als NTC, deelden net als rasgroep 10 mee in een positief resultaat omdat wij onze

eigen zgn. "Specialty" hadden georganiseerd. De andere rasgroepen hadden de volledige organisatie van hun "Specialty"

bij de World Dog Show neergelegd. Wij hadden echter het volste vertrouwen in het slagen van onze WUT Wereldshow.

Deze meevaller is o.a. gebruikt voor de aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie en beachvlaggen, deze laatste

ter vervanging van de oude, inmiddels versleten vlaggen. Daarnaast heeft een aantal leden van de evenementencommissie,

want die worden ook een dagje ouder en de inrichting en het opruimen van de hal vergt veel energie, gebruik gemaakt

van een hotelovernachting bij een aantal clubmatches.

Ten laste van het Noodfonds hebben wij in 2019 tweemaal een bedrag van € 1.000,-- overgemaakt naar de opvang in

Hongarije en een bedrag van € 500,-- naar het onderzoeksteam Levershunts van de Universiteit van Utrecht.

Het volledige jaarverslag kunt u vinden op onze website of opvragen bij ondergetekende.

Angela Nagel-Endenburg, penningmeester


