
DLWV Financiën boekjaar 2019 / 2020 (1 september t/m 31 augustus)

Peildatum: 31 augustus 2020 Opmerkingen

Inkomsten via 
bankrekening

Loten verkoop € 3.900

Teambijdragen € 3.934

Donaties en sponsoring € 964

Acties opbrengsten € 7.172

Totaal € 15.970

Uitgaven via 
bankrekening

Loten inkoop € 3.750 * Het is opvallend dat we meer loten hebben verkocht aan 
teamleden dan dat we ingekocht hebben. Lijkt of niet iedereen 
loten heeft ontvangen.Inschrijfgeld € 5.095

Medailles € 0

Overige kosten € 127 * Betreft website en bankkosten.

Eindafrekening € 8.795

Totaal € 17.767

Donatiepagina
(donaties niet
via DLWV 
bankrekening)

Donaties op team: € 9.686

Donaties op deelnemers: € 764

Collecte: € 0

Loterij: € 3.750

SMS doneren: € 0

Totaal € 14.200

Totaal opgehaald 
door team DLWV, 
verminderd met de 
kosten = netto 
resultaat

Donaties en sponsoring € 964 Totaal opgehaald vs. Totaal overgemaakt
Er is een verschil in het bedrag dat wij als team opgehaald 
hebben, en het bedrag dat wij aan Roparun overmaken. Dat komt 
omdat de teambijdrage niet 100% dekkend is voor alle kosten. 
Een deel van de inkomsten gaat dus op aan de kosten die we als 
team maken om mee te kunnen doen. In het overzicht links staan 
alle inkomsten en bijdragen opgeteld - met uitzondering van de 
teambijdrage, die bedoeld zijn ter dekking van de kosten.
Van de donatiemodule is hier de eindafrekening afgetrokken, 
omdat die anders dubbel zou worden geteld. In deze editie wordt 
het verschil vooral bepaald door de afname van de reservering 
voor de komende editie. Voor editie 20-21 hebben we geen 
(grote) reserve nodig omdat de inschrijvingen voor beide teams al 
betaald zijn en blijven staan.

Acties opbrengsten € 7.172

Teambijdragen € 3.934

Donatiemodule excl. 
eindafrekening

€ 5.405

Totaal € 17.475

Af: kosten € 127

Totaal € 17.348 *

Totaal aan Roparun 
overgemaakt door of 
op naam ons team Inschrijfgeld € 5.095

Donatiemodule € 14.200 Inclusief loten inkoop en eindafrekening.

Medailles € 0

Totaal € 19.295

Loten in-/verkoop 
aansluiting

Loten inkoop € 3.750 Loten ingekocht bij Roparun

Loten verkoop € 3.900 Loten vergoed door leden of donateurs

Totaal € (150)

= -60 Loten verschil
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Koen Baaij


