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Vastgestelde begroting Micro Magic Nederland 2020-2021 
 

 

Begroting 

 

2020-2021 

  INKOMSTEN 
 

  Algemeen 
 Contributie boekjaar 770     

Contributie komend boekjaar 30     

Evenementen 

 EK 2021 (PM) 3.000     

ONK 2021 1.250     

Overig 

 Rente spaarrek (2) 0     

Demo 0     

Divers 0     

  Totaal inkomsten 5.050     

  UITGAVEN 
 Administratief 

 Bank 120     

Kamer van Koophandel 0     

Verzekering 160     

Website 250     

Notariskosten 0     

Vrijwilligerskosten 

 Bestuur & vergaderkosten 500     

Evenementen 

 EK 2021 (PM) 3.000     

ONK 2021 1.250     

ALV 150     

Publiciteit en Communicatie 250     

Wedstrijdkosten 

 Aanschaf/onderhoud wedstrijdmateriaal 100     

Diverse wedstrijdkosten 300     

Overig 

 Demovloot (1) 600     

Onvoorziene uitgaven 200     

Totaal uitgaven 6.880     

  Saldo Begroting -1.830     
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Toelichting op de vastgestelde begroting 2020-2021 

Het Bestuur is van mening dat een deel van de reserves van €9000 ingezet moeten worden ten 
behoeve van het MM zeilen. In verhouding met de jaaromzet van de vereniging wordt een reserve 
van ca. €5000 voldoende geacht.  
 

(1) De voorgestelde begroting heeft een tekort van €1830. Echter als de voorziene €600 euro 
ter vervanging van de demovloot in zijn geheel wordt uitgegeven is het effect op het 
resultaat minder dan €600 . Met een afschrijftermijn van 5 jaar wordt er in jaar 1 €120 ten 
laste van het resultaat geboekt en €480 als bezit aan de balans toegevoegd. We hebben wel 
geld uitgegeven, maar daarvan gaat 4/5 als bezit naar de balans. 

 
(2) Onze huisbank, de RegioBank, heeft de rente voor saldi  <€250.000 op nul gezet. 

 

Voor het ONK2021 gaan we uit van een standaard tweedaags kampioenschap zoals dat de laatste 
jaren is georganiseerd.  
 
De post Publiciteit en Communicatie van €250 is opgenomen om aandacht voor de Micro Magic en 
de vereniging te genereren.  We hadden dit jaar weer op de Boot Holland in Leeuwarden willen gaan 
staan met de New Micro Magic, maar de Boot Holland is afgelast i.v.m. Corona.  
 
Als bestuur willen we de huidige demovloot, drie Carbon Micro’s, vernieuwen door drie New Micro 
Magic’s van de firma Hacker. Een mix van kit en Ready-To-Race modellen levert kennis en inzicht op 
die ten goede komt aan onze leden die zelf met het nieuwe model aan de slag willen. Ook tijdens 
wedstrijden en Boot Holland kunnen we de nieuwe boot presenteren. Het bestuur is van mening dat 
een kwalitatief zeer goede ARTR-boot van vitaal belang is voor de klasse. De groep zeilers achten we 
groter dan de groep bouwers. De aanschaf van een demoboot wordt pas gedaan als we overtuigd 
zijn van de productiekwaliteit.  
 
We gaan uit van 77 betalende leden waarbij we hopen dat de nieuwe Micro ook nieuwe leden 
aantrekt. 
Het aantal Demo’s is op nul  gezet op basis van het onvoorspelbare gedrag van deze inkomstenbron. 
 
De verkoop van de huidige demovloot (3 carbon rMM’s) wordt niet begroot, maar als incidentele 
inkomsten worden geboekt.  
 
Indien de vereniging de wens uit een EK2021 te organiseren wordt een EK projectbegroting in de 
administratie opgenomen. Op basis van vorige kampioenschappen en ca. 25 deelnemers is een 
begroting met €3000 aan inkomsten en €3000 aan uitgaven realistisch. 
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