
DLWV Financiën boekjaar 2021 / 2022 (1 september t/m 31 augustus)

Peildatum: 31 augustus 2022 Opmerkingen

Inkomsten via 
bankrekening

Loten verkoop € 2.700

Teambijdragen € 1.089 * Teambijdragen ontvangen € 1.632, terugbetaald of verrekend € 543. 
Dat is fors minder dan een regulier jaar ivm terugbetalingen aan oude leden 
en leden die dit jaar geen teambijdrage hoefden te betalen. Was anders 
€ 3.672 geweest.

Donaties en bedrijfssponsoring € 1.505

Acties opbrengsten € 4.209

Totaal € 9.503

Uitgaven via 
bankrekening

Loten inkoop € 2.500

Inschrijfgeld € (835) * Inschrijfgeld retour vorige run € 1.950, en inschrijving 2022 met verrekening 
€ 1.130.

Medailles + loopshirts € 470

Overige kosten € 4.319 * Betreft touringcar, busjes huur, brandstof, boodschappen, website, 
bankkosten, en diverse kleine kosten.

Eindafrekening € 0

Totaal € 6.454

Donatiepagina
(donaties niet
via DLWV 
bankrekening)

Donaties op team: € 1.677

Donaties op deelnemers: € 1.630

Collecte: € 0

Loterij: € 2.500

Overige via Roparun.nl: € 0

Totaal € 5.807

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

Donaties en sponsoring € 1.505 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.

Acties opbrengsten € 4.209

Teambijdragen € 1.089

Donatiemodule excl. 
eindafrekening

€ 5.807

Totaal € 12.611

Af: kosten € 4.319

Totaal € 8.291 *

Toe te voegen: dotatie reserve

Totaal aan Roparun 
overgemaakt door of 
op naam ons team Inschrijfgeld € (835)

Donatiemodule € 5.807 Inclusief loten inkoop (nog) exclusief eindafrekening.

Medailles € 470

Totaal € 5.442

Loten in-/verkoop 
aansluiting

Loten inkoop € 2.500 Loten ingekocht bij Roparun

Loten verkoop € 2.700 Loten vergoed door leden of donateurs

Totaal € (200)

= -80 Loten verschil

Reserveringen en 
eindafrekening

Reservering inschrijfgeld € 3.200

Reservering inkoop loten € 2.500

Totaal € 5.700

Banksaldo -/- reservering = € 1.491 Nog over te maken als eindafrekening
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