
 Financieel jaarverslag 2019 van de penningmeester 

 

Het afgelopen vliegseizoen is verlopen zoals verwacht. Er werden 195.298 duiven vervoerd 

en dat zijn 1.229 duiven meer dan begroot. Er werden 7.336 manden vervoerd , 252 minder 

dan begroot. 

Er werd 1 vlucht afgelast, 1 vlucht ingelast, 3 vluchten hebben overgestaan en 2 vluchten zijn 

verplaatst. Het warme weer heeft ook invloed gehad op het aantal ingekorfde duiven. 

Mede doordat er bij het ophalen van de duiven de ophaalwagens te laat bij de inkorfcentra 

kwamen werd voor 13 vluchten een extra wagen ingezet. Kosten € 307,40 per keer. Dit alles 

heeft geresulteerd in een negatief vervoersresultaat van -€ 8.086. 

Uit het bijgeleverde overzicht van de Balans en Winst en Verliesrekening over 2019 vallen de 

volgende zaken op.  

De beheerskosten waren zoals begroot. 

De Manifestatie leverde een kleine winst op van € 922, mede door een zeer goede 

verstandshouding met de leverancier van de ereprijzen leverde dat een voordeel op van  € 

831  Er was weer een geweldige opkomst van ong. 180 leden met aanhang.  

Het vervoer van de duiven naar de losplaats koste € 1.853 minder dan begroot daar staat 

echter tegenover dat er   € 9.991 minder opbrengsten waren. 

Het vormen van fondsen heeft we kunnen vormen zoals gepland. De helft van de kosten 

voor het maken van de promotie film hebben we als kostenpost ingebracht in het 

innovatiefonds. De andere helft is betaald door het NPO. Tevens betaald het NPO alle kosten 

van zaalhuur en reiskosten t.b.v. de ontwikkeling van de pilot. 

Hierdoor hebben we een totaal fondsbedrag kunnen realiseren van € 14.064. Deze is op een 

aparte spaarrekening geplaatst. 

Verder zijn er geen bijzondere afwijkingen t.o.v. de begroting van 2019. Begroot was een 

winst van € 942 en we zijn uitgekomen op een winst van € 2.008 

Op Maandag 3 Februari 2020 heeft de kascontrole plaats gevonden in de Nishoek door Piet 

Hengst en Eddy van Acker in het bijzijn van onze 2de penningmeester Jan Jaap Bolier. 

Bijgaande treft u aan de Winst en Verliesrekening en het Vervoersresultaat van 2019. 

 

Zonnemaire, Februari 2020 

J W Kristelijn 

 

 


