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1. Resultaten van het boekjaar 2020 van VGPF vzw  
 
Overzicht ontvangsten en uitgaven 2020: 
 

Uitgaven Boekhouding 2020 
Omschrijving Bedrag € 
      
Goederen en diensten 4912.25 4912.25 
Bijdragen KBGV 1800.00   
Arena Sportverzekering voorschot 966.00   
Arena Sportverzekering afrekening 2019 1543.84   
Vlaams Dopingtribunaal bijdrage 250.00   
Bekers en medailles 277.41   
Scheidsrechter badges 75.00   
Licentieboekjes     
Bezoldigingen   0.00 
      
      
Diensten en diverse goederen 410.41 410.41 
Aansluiting VSDC 100.00   
Huur Vergaderzaal AV 143.00   
Domeinnaam website 33.83   
Publicatie Staatstblad 133.58   
Secretariaatskosten 0   
Andere uitgaven 48.88 48.88 
Bank gerelateerde kosten 48.88   
      
      
Totaal uitgaven   5371.54 
      

Ontvangsten boekhouding 2020 
Omschrijving Bedrag € 
Club aansluitingen   3460.00 
      
      
Ledenaansluitingen   7545.00 
      
Andere ontvangsten 50.40 50.40 
bankintresten 2.40   
Terugbetaling fout in factuur 48.00   
      
Totaal ontvangsten   1105.40 
      
Bilan boekhouding 2020*    €  5,683.86 

 
* Dit bilan houdt enkel rekening met ontvangsten/uitgaven geboekt in 2020. 
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2. Details en bijkomende uitleg 
 

➢ Uitgaven 

De uitgaven zijn opnieuw beperkt tot het minimum:  
geen secretariaatskosten of werkingskosten ingeboekt (geen bureelmateriaal, geen 
verplaatsingsvergoedingen, geen parking…aangerekend) 
De uitgaven zijn voornamelijk jaarlijks terugkerende kosten en bestaan voornamelijk  
Uit de de bijdragen aan KBGV (oa voor aansluiting internationale federatie,..), 
aansluiting VSDC (ondersteuning vzw),  bijdrage Vlaams Dopingtribunaal, Arena 
Sportverzekering. 

➢ Inkomsten 

De inkomsten van 2020 bestaan  

- uit de bijdragen voor aansluiting van de clubs en clubleden 

 

➢ Bijkomende uitleg boekjaar overschrijdende verrichtingen 
 
Het bilan houdt enkel rekening met ontvangsten/uitgaven geboekt in 2020.  
 
Uitgaven en inkomsten voor 2020 kunnen ook geboekt zijn in andere boekjaren 
(2019/2021).  

Zo zijn er bij de inkomsten bijna steeds 

- achterstallige bijdragen van de clubs en afrekeningen van vorig jaar 
(sportverzekering, afrekening KBGV) 

En bij de inkomsten  

- aansluitingen voor het volgende jaar die op het eind van het jaar betaald worden.   

Hierdoor zien de reële inkomsten en uitgaven er licht anders uit. 

We beschikken niet noodzakelijk al over alle boekjaar overschrijdende verrichtingen, 
maar met de gegevens die we kennen werd ook eens gekeken naar het bilan in dit 
geval. 
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➢ Overzicht ontvangsten en uitgaven gecorrigeerd voor boekjaarverschillen 
 

Gecorrigeerde uitgaven 2020 Reëel 2020* Begroting 2020 
Omschrijving Uitgaven Bedrag € Bedrag € 
  

 
  

Goederen en diensten 5184.86 5750.00 
Bijdragen KBGV 1800.00 1800.00 
Licentieboekjes/Scheidsrechter badges 75.00 200 
Vlaams Dopingtribunaal bijdrage 250.00 250 
Arena Sportverzekering 2720.82 2500 
Aankoop matrl (Trofeeën/ Ontsmetting) 339.04 500 
Ondersteuning WL wedstrijden subs 

 
500 

Ondersteuning PL wedstrijden 
 

  
  

 
  

Diensten en diverse goederen 410.41 620 
Secretariaatskosten 0.00 250 
VZW kosten (SB) 133.58 270 
Aansluiting VSDC 100.00 100.00 
Huur vergaderzaal/ domeinnaam 
website 

176.83 
  

  
 

  
Andere uitgaven 48.88 75 
Bankkosten 48.88 75 
  

 
  

  
 

  
Totaal uitgaven 5644.15 6445.00 

 

Gecorrigeerde inkomsten 2020 Reëel 2020* Begroting 2020 

Omschrijving inkomsten Bedrag € Bedrag € 

      
Club aansluitingen 3610.00 3300.00 
      
Ledenaansluitingen 6845.00 7000.00 
      
      
Andere ontvangsten 50.40 5 
bankintresten 2.40   
Terugbetaling fout in factuur 48.00   
      

Totaal ontvangsten 10505.40 10305.00 
 

 Reëel 2020 Begroting 2019 
Gecorrigeerd Bilan 2020 4861.25 3860.00 
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3. Samenvatting: Resultaat 2020  
 
De reële balans rekening houdend met overlopende rekeningen (nog te innen 
ontvangsten 2020, nog te betalen uitgaven 2020, al in 2019 geinde ontvangsten 
2020 en in al 2019 betaalde uitgaven 2020): 

Gecorrigeerd Bilan 2020 
Totaal uitgaven voor 2020    €  5644.15 
Totaal ontvangsten voor 2020    € 10505.40 
Reel Bilan 2020    €   4861.25 

 

De begroting voor 2020 was zoals steeds bewust voorzichtig (+€ 3860) en het 
uiteindelijk resultaat is dan ook iets beter met € 4861.25.  
 
De voornaamste elementen die dit resultaat hebben beïnvloed: 
Er zijn in 2020 nauwelijks secretariaatskosten ingeboekt (geen bureelmateriaal, geen 
verplaatsingsvergoedingen, geen parking…) 
De uitgaven zijn min of meer stabiel en de inkomsten zijn nog steeds afhankelijk van 
ledenbijdrage en clubbijdragen.  
Covid heeft slecht een beperkte invloed gehad op de aansluitingen van de leden 
omdat er in het begin van het jaar al wedstrijden georganiseerd waren en omdat er 
op het einde van het jaar ook nog wedstrijden geweest zijn. 
 

4. Staat van vermogen 2020  
 

De vzw had in 2020 geen bezittingen (geen onroerend goed, geen machines of rollend materieel dat 

niet is afgeschreven,…), geen beleggingen of andere activa.   

De vzw heeft ook geen schulden, of andere financiële verplichtingen (zoals hypotheken etc) lopen. 

 

 

 

 

 

O p g e m a a k t  d o o r  T o m  G o e g e b u e r ,  s e c r e t a r i s  V G P F  2 0 1 7 - 2 0 2 0   

I n  s a m e n w e r k i n g  m e t  B i e k e  V a n d e n a b e e l e  d e  s e c r e t a r i s  2 0 2 1 - 2 0 2 4   

 


