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Beste leden, 

  

29 jaar geleden werd de vereniging opgericht. Sinds die tijd zijn er talloze teams gevormd, vele 
activiteiten georganiseerd, vriendschappen ontstaan en mooie herinneringen gecreëerd. Wij hadden 
als XXIXe bestuur de eer om dit weer een jaar door te zetten. Vol enthousiasme begonnen we het 
jaar met een etentje bij de Pizzahut. We leerden elkaar beter kennen en hebben de hele avond 
gebrainstormd over hoe we ons bestuursjaar wilden vormgeven en wat we allemaal wilden 
veranderen. Na afloop heb ik veel van deze ideeën opgeschreven en nu een jaar later kunnen we 
terugkijken op alle dingen die we bereikt hebben. 

  

Op allerlei gebieden hebben we dingen veranderd aan de vereniging; variërend van nieuwe 
sportpolo’s, nieuwe lay-out van de MOL, het invoeren van trainingsteams, het aanmaken van een 
Instagram pagina, uitgebreider gebruik van Facebook, de selectiemethode van het bestuur anders, 
tot het maken een nieuwe website. Het zijn stuk voor stuk dingen waar we allemaal trots op zijn. 

  

Voor ons als bestuur was het zeker een intensief jaar. Hoewel de sfeer er zeker goed in zat, kostte het 
leiden van de vereniging, het bijwonen van alle maandagavonden en alle activiteiten en alles wat 
daarbij hoort, veel tijd en energie. Dit was af en toe zeker lastig, maar het was ook een mooi 
leermoment. Samen met de Beleidsadviescommissie was dit ook de aanleiding voor het kijken naar 
een andere vormgeving voor het bestuur en nieuwe commissies. 

  

In het afgelopen jaar hebben wij allemaal ontzettend veel geleerd en het was mooi om iedereen te 
zien groeien in zijn functie. Met een beetje pijn in ons hart komt ons bestuursjaar tot een einde en 
moeten wij het stokje gaan overdragen aan het XXXe bestuur van Never Less. We hebben er 
ontzettend veel vertrouwen in dat zij een prachtig jaar gaan neerzetten samen met de Lustrum 
Commissie en alle andere leden! 

  

We willen de teamcaptains, trainers, commissies en alle andere leden bedanken voor een 
onvergetelijk jaar! We hopen jullie volgend jaar allemaal weer terug te zien op de hockeyvelden, bij 
de borrels en feesten! 

  

  

Namens het XXIXe Bestuur, 

Esther Jellema 

Voorzitter der E.H.V. Never Less 
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1. De vereniging 

Leden 

Uitschrijvingen voor seizoen 2018-2019: 155 
Inschrijvingen voor seizoen 2018-2019: 193 
  
Aantal jaarlijkse leden: 266 
Nieuwe leden: 193 
Oud leden: 73 
Halfjaarlijkse leden: 11 
Aantal mannen: 78 
Aantal vrouwen: 199 
Totaal aantal leden: 277 
  
Uitschrijvingen voor seizoen 2019-2020: 23 
Inschrijvingen voor seizoen 2019-2020: 8 
  
Vrienden van: 35 
Reünisten: 11 

Teams  

Albóndiga 
Alleen maar Dikke Mensen 
De Borrel Brigade 
De Kereltjes 
Duonysos 
Goal Diggers 
Hockey on Ice 
Je Moeder 
Olympush 
The Blue Panthers 
The Incredibles 
Third Half 
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Actieve leden 

 

Bestuur 

Naam Functie Sinds Tot 

Esther Jellema Voorzitter 22 juni 2018 28 juni 2019 

Esmee Gadron Secretaris 22 juni 2018 28 juni 2019 

Bob van Leent Penningmeester 22 juni 2018 28 juni 2019 

Judith Elsinga Commissaris PR & 
Activiteiten 

22 juni 2018 28 juni 2019 
 

Jeroen Vester Commissaris 
Technische zaken 

22 juni 2018 28 juni 2019 

 

Activiteiten commissie 

Naam Functie Sinds Tot 

Loïs Neuteboom Voorzitter 22 juni 2018 28 juni 2019 

Leonard Roobol Secretaris 22 juni 2018 28 juni 2019 

Ellen de Ridder Penningmeester 22 juni 2018 28 juni 2019 

 

Beleidsadviescommissie 

Naam Functie Sinds Tot 

Mylene van Winkoop Algemeen lid 22 juni 2018 28 juni 2019 

Stijn Donkers Algemeen lid 22 juni 2018 28 juni 2019 

Casper de Winter Algemeen lid 21 oktober 2016 28 juni 2019 

 

Kascommissie 

Naam Functie Sinds Tot 

Michael Enkhuizen Algemeen lid 21 oktober 2016 28 juni 2019 

Fréderique de Bode Algemeen lid 22 juni 2018 28 juni 2019 

Hugo de Bruijn Algemeen lid 22 juni 2018 28 juni 2019 

Leonie van der Klugt Algemeen lid 22 juni 2018 28 juni 2019 
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Ingrijpende beslissingen 
Victoria 

In het afgelopen jaar heeft de hockeyclub Victoria ons benaderd over een eventuele samenwerking. 

Samen met Erasmus Sport zijn we meerdere malen hierover in gesprek gegaan. Ook met het bestuur 

en de BAC hebben we veel overlegd. Uiteindelijk zijn we tot het besluit gekomen om niet over te 

stappen naar Victoria en te blijven bij Leonidas. In dit verslag wil ik jullie vertellen wat het aanbod 

was en uitleggen waarom we deze keuze hebben gemaakt. 

  

Victoria heeft contact met ons opgenomen, omdat zij optimaler gebruik willen gaan maken van hun 

velden en ruimtes. Ook willen ze graag een nieuw veld aanleggen. Hiervoor hebben ze echter 

subsidie nodig van de gemeente en de kans wordt veel groter dat ze deze ontvangen als ze 

samenwerken met grote andere partijen. Hiernaar zijn ze op zoek gegaan en toen zijn ze terecht 

gekomen bij Erasmus Sport en Never Less. 

  

Als verenigingen zouden we een langetermijn samenwerking aangaan. Ook vonden ze het belangrijk 

dat de relatie niet puur gebaseerd zou zijn op het huren van hun velden, maar dat de samenwerking 

verder ging dan dat. We zouden ons thuis moeten voelen op hun vereniging. Dit hield in dat we 

bijvoorbeeld in overleg vaker gebruik zouden mogen maken van het clubhuis, voor borrels en ALV’s. 

Ook hebben ze aangeboden om de (financiële) ledenadministratie over te nemen. Aangezien zij daar 

professionele systemen voor hebben. 

 

Daarnaast gaven ze aan dat het bij Victoria mogelijk was voor Never Less om extern te gaan spelen. 

Dit zou een grote verandering zijn voor de vereniging, waar ook heel veel bij zou komen kijken. 

Hieronder enkele voordelen en nadelen samengevat: 

 

Voordelen verhuizing Victoria 

-          Eigen plek (niet meer een huurder, maar echt onderdeel van de vereniging) 

-          Mogelijkheid tot uitbreiding 

-          Eventueel extern gaan spelen 

-          Langetermijn overeenkomst en garantie voor capaciteit voor al onze leden 

-          Organiseren van borrels, feesten en andere evenementen is goed mogelijk 

 

Nadelen verhuizing Victoria 

-       Onzekerheden (bedrijfshockey weg van de maandagavond, subsidie van de gemeente,        

aanleg van een extra veld, extra zaal van Erasmus Sport op tijd klaar, etc.) 

-          Financiële situatie van Victoria is niet stabiel geweest 
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-      Minder zaalcapaciteit of genoeg zaalcapaciteit, maar op verschillende locaties en/of 

tijden 

-         Victoria is verder weg dan Leonidas 

-        Concurreren met de externe teams van Leonidas en Victoria is ontzettend lastig 

-       Veel werk voor het bestuur. Een extra commissie kan de oplossing zijn, maar moet wel 

rekening mee gehouden worden. 

-      Komend jaar hebben we de ideale situatie: het hele jaar door alleen op Leonidas, altijd 

op de maandagavond en altijd op redelijke tijden. Deze ideale situatie zouden we dan 

moeten opgeven. 

  

Na het afwegen van alle voor- en tegenargumenten hebben we besloten om bij Leonidas te blijven. 

Er was veel onzekerheid over de beschikbaarheid van de velden op maandag, de zaalcapaciteit en op 

welke dagen deze beschikbaar zouden zijn, de financiële situatie van Victoria en het verkrijgen van 

subsidies voor een extra veld van de gemeente. In het komende jaar kunnen we elke maandag op 

Leonidas hockeyen met genoeg velden en zalen. Deze ideale situatie wilden we niet opgeven voor 

een onzekere toekomst.  
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2. Technische zaken 

Competities 

Door het bereiken van maximale ledenaantal zijn er dit jaar 12 teams gevormd. Deze teams hebben 

in de buiten-seizoenen op 4 velden gespeeld en in de winter konden er extra zalen worden gehuurd 

bij Leonidas. Door grote afwezigheid aan het einde van het academische jaar in alle teams was het 

lastig om het speelschema aan te houden. Uiteindelijk door hier en daar wat aanpassingen te maken 

en bepaalde weken niet mee te laten tellen voor de eindstand is alles eerlijk en soepel verlopen. 

      

Najaarscompetitie 

Er was een groot aantal nieuwe leden die de najaarscompetitie nodig hadden om te wennen aan de 

gang van zaken binnen Never Less. Met de introductie van de scheidsrechtersmapjes verliepen de 

maandagen relatief soepel en toen de shirt eenmaal geleverd waren door Sodapop was het ook niet 

meer nodig om hesjes te gebruiken, wat erg veel tijd en moeite bespaarde. 

 

Wintercompetitie 

Het regelen van de zalen is dit jaar erg laat gedaan, waardoor we niet de meest ideale tijden hadden 

om op te spelen. Gelukkig konden we wel extra zaalcapaciteit huren bij Leonidas, wat in de toekomst 

hopelijk standaard gaat gebeuren, en dan ook op meer gunstige tijden. Door de onhandige tijden dit 

jaar kwamen veel mensen niet hockeyen en hadden teams soms moeite om 6 spelers bij elkaar te 

krijgen. Hopelijk lost vroegere speeltijden dit probleem op. 

 

Voorjaarscompetite 

De grote afwezigheid van de winter zette zich voort in de voorjaarscompetitie. Teams hadden vaak 

te weinig spelers en zeker tegen het einde van het jaar aan zorgde dit voor problemen in het schema. 

Gelukkig, na een oproep om de laatste twee avonden te komen, verliepen deze avonden weer 

volledig volgens de planning en kon het jaar op een positieve noot worden afgesloten. 
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Sportiviteit 

 
Tabel 1: sportiviteitsscores na de najaarscompetitie  

Team Gemiddelde score 

De Borrel Brigade 4,13636364 

DUOnysos 3,95454545 

Hockey On Ice 3,90909091 

The Blue Panthers 3,86363636 

Alleen Maar Dikke Mensen 3,63636364 

The Incredibles 3,5 

De Kereltjes 3,5 

Olympush 3,40909091 

Goal Diggers 3,31818182 

Third Half 3,27272727 

Albóndiga 3,18181818 

Je Moeder 3,13636364 

De Borrel Brigade 4,13636364 

 

Tabel 2: sportiviteitsscores na de voorjaarscompetitie 

Team Gemiddelde score 

Hockey On Ice 4,45833333 

The Incredibles 4,33333333 

De Kereltjes 4,33333333 

The Blue Panthers 4,29166667 

Goal Diggers 4,29166667 

De Borrel Brigade 4,29166667 

Alleen Maar Dikke Mensen 4,20833333 

Je Moeder 4,20833333 

DUOnysos 4,16666667 

Olympush 4,08333333 

Albóndiga 4,08333333 

Third Half 3,66666667 

Hockey On Ice 4,45833333 

 

Trainingen 

De trainingen zijn dit jaar van 19:30 uur tot 20:25 uur gehouden. In het begin van het jaar liepen de 
trainingen goed en was de introductie van trainingsteams voor beginners een groot succes. Tijdens 



NEVER LESS 2018-2019 

10 
 

en na de winter nam de opkomst af en tegen het einde van het jaar waren er soms slechts 4 mensen 
die kwamen trainen. In de laatste twee weken werd dit weer beter door de oproep om te komen.  

De kwaliteit van de trainingen was hoog en er was een goede verscheidenheid in oefeningen die er 
elke week zijn gedaan. De trainers hadden een goede inzet en ze hielden zich goed aan gemaakte 
afspraken. Onderling konden ze het ook goed met elkaar vinden en het trainersetentje was dan ook 
erg gezellig. 

 

Materiaal 

Sticks 

Er zijn dit jaar geen sticks bijgekocht of weggegooid, maar kijkend naar de telling van het begin van 
het jaar en die aan het eind, laat zien dat een aantal sticks zijn verdwenen. Wat opviel door het hele 
jaar heen is dat leden erg onzorgvuldig met het materiaal van de vereniging om gaan en sticks zelfs 
vaak lieten liggen in het clubhuis. Dit moet anders en misschien is het een idee om hier toch iets van 
een straf op te stellen oid. aan het einde van het jaar zijn er 28 sticks geteld. 

 

Ballen 

Tabel 3: ballenstand 

Datum Aantal ballen 

25-09-2017 195 

24-10-2017 265 

20-11-2017 283 

22-01-2018 287 

12-03-2018 309 

23-4-2018 299 

28-5-2018 289 

15-2-2019 255 

25-6-2019 246 

In de bovenstaande tabel kan worden afgelezen hoeveel ballen Never Less heeft. 

 

Fluitjes 

In het begin van het jaar leken er genoeg fluitjes te zijn, maar tegen het aanbreken van de 
voorjaarscompetitie aan bleek dat er net te weinig waren en de staat van de toenmalige fluitjes was 
dermate slecht dat er is besloten om nieuwe te kopen. De knijpfluitjes werkten daarbij ook erg slecht, 
aangezien het gemiddelde lid te weinig kracht in zijn/haar hand heeft om er een redelijke fluittoon 
uit te krijgen. Er zijn dus 12 nieuwe fluitjes gekocht waarbij het niet al te moeilijk is om een harde 
fluittoon te krijgen. 

 

Website 

Er is een nieuwe website gemaakt door een externe freelancer en iedereen is tot nog toe erg 
tevreden. Het voldoet aan alle gewenste functionaliteit en de gebruiksvriendelijkheid ligt ook vele 
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malen hoger in vergelijking met de oude website. De uitbreidingsmogelijkheden van de huidige site 
zijn ook zeer extensief en dit met de goede mobiele functionaliteit maakt dat de website een groot 
aantal jaar mee kan. 

Statistieken 
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3. Activiteiten en communicatie 

Teamvormingsetentje 

Het teamvormingsetentje vond plaats op 24 september 2018. Het contact is gegaan via Joke Bijvank. 

Ik heb de Beurs gebeld en haar contactgegevens gekregen. Alle leden kregen één consumptie en een 

barbecue. De barbecue bij Beurs is altijd prima. Er is genoeg en gevarieerd eten. Alle teams zijn 

gevormd. Helaas waren er wel weer wat problemen, waardoor we één team op hebben moeten 

splitsen. 

Aantal aanwezigen: 221. 

 

Borrels 

De maandelijkse borrels zouden dit jaar plaatsvinden in de Stoep. We hebben met Nick een contract 

getekend waarbij een biertje en fris €1,75 zou kosten, wijn €2,00. Ook hadden we afgesproken dat 

we konden komen eten voor €15 pp. Hiervoor kregen we een daghap en 3 drankjes. Echter hoorden 

we 4 dagen voor de borrel in maart opeens dat de Stoep dicht zou gaan. We hebben toen contact 

gehad met Stalles en hebben daar de overige borrels georganiseerd. Het bier kostte hier €2. Ook 

konden we gratis naar de Vibes na onze borrels. 

  

Ledenweekend 

Het ledenweekend vond dit jaar weer plaats bij Kuijperhoefke. Op vrijdag hadden we het eerste feest. 

Hier werd weer veel gedronken en ook de voosboom werd goed aangevuld. Op zaterdag hadden we 

als activiteit een Crazy 88 in het centrum van Tilburg. Hier deden alle teams enthousiast aan mee. Na 

de activiteit werd door de Acsie high school musical opgezet, wat paste bij ons thema ‘American High 

School’. Ondertussen werden er bij de Domino’s een aantal XL family pizza’s opgehaald, waar 

iedereen van heeft genoten. Na de film werden de winnaars van de crazy 88 bekend gemaakt en 

begon de cantus. Ook de tweede avond is er tot in de laatste uurtjes doorgefeest. 

Heel weekend: 71 

Half weekend: 10 
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Gala 

Het jaarlijkse gala vond plaats op 18 januari. Het gala werd dit jaar gehouden bij het Koetshuis. De 

communicatie ging via Melissa. We hebben ook met haar de bezichtiging gedaan. Het contact met 

haar verliep prima, alleen bleken er op de avond zelf wat miscommunicaties zijn te geweest over de 

muntjes en naambordjes. Ook gaf de fotograaf, toen het gala al bezig was, aan dat hij bij zijn familie 

in Limburg zat en ons gala vergeten was. Ook dit kon gelukkig last minute opgelost worden. Al met al 

zijn er veel positieve reacties gekomen en hebben we er een mooi gala van kunnen maken. 

Aantal aanwezigen diner: 125 

Aantal aanwezigen feest: 126 

  

Bierproeverij 

Omdat er geld over was, hebben we dit jaar besloten ook nog een extra bierproeverij te organiseren 

bij Stalles. Dit hebben we de eerste maandag nadat het voorjaarsseizoen klaar was gedaan. De 

bierproeverij was een groot succes en het was leuk dat de leden elkaar, nadat het seizoen afgelopen 

was, nog een keer konden zien. We hebben gekozen voor 6 proefglaasjes en een paar borrelplanken. 

Na de bierproeverij zijn we toch nog één keer naar de pub gegaan, om het af te leren...  

Aantal aanwezigen: 42 

  

Haags Hockey Open 

Omdat BHF zijn laatste editie had, hebben we er dit jaar voor gekozen naar een ander toernooi te 

gaan in het pinksterweekend. Dit is Haags Hockey Open in Wassenaar geworden. De opkomst was 

minder dan we van tevoren ingeschat hadden, waardoor we helaas wat verlies hebben geleden op 

dit evenement. Echter mocht dit de pret niet drukken, want de aanwezigen hebben allemaal een 

hartstikke mooi weekend achter de rug. 

Heel weekend: 12 

Half weekend: 5 
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Eindejaarsbarbecue 

De eindejaarsbarbecue is dit jaar weer gehouden bij de rugby. Hier kunnen we zelf onze drank 

regelen en goedkoop barbecueën, waardoor dit ons weer de beste en gezelligste optie leek. Echter 

waren er een paar problemen, de koeling van de rugby was stuk en ook hun geluidsinstallatie had 

het begeven. Gelukkig was er voor beide problemen een oplossing. Jeroen heeft een box 

meegenomen en ik heb bij de Albert Heijn een zwembadje en heel veel ijs besteld, waardoor we het 

bier koel konden houden. Helaas was de Albert Heijn iets te laat met het bezorgen van hun 

boodschappen, waardoor de eerste leden al aanwezig waren toen wij de boodschappen uitladen. 

Ook dit jaar waren er weer twee jongens van de rugby die ons hebben geholpen achter de bar en de 

barbecue. Alles liep erg gesmeerd en iedereen heeft genoeg gegeten en gedronken. We hebben de 

avond afgesloten bij de Vrienden waar we gratis naar binnen konden. De ochtend na de barbecue 

hebben we de overige boodschappen teruggebracht en opgeruimd. 

Aantal aanwezigen: 91 

  

Facebook 

Op de openbare Facebook zijn dit jaar wat foto’s geplaatst door het jaar heen, om een visitekaartje 

voor Never Less op de social media te maken. Ook zijn er een paar ‘openbare’ evenementen 

gepromoot, zodat het gala. Hierdoor konden ook externen zichzelf op aanwezig zetten, wat hopelijk 

ook zorgt voor een stukje naamsbekendheid onder hun Facebookvrienden. Voor de interne Facebook 

heb ik dit jaar gekozen voor een nieuwe facebookgroep, omdat er in de oude besloten groep veel 

mensen zaten die allang geen lid meer waren. De nieuwe facebookgroep bevat nu alle huidige leden. 

In deze groep zijn alle evenementen gepromoot en foto’s van activiteiten gedeeld. Berichten in de 

Facebookgroep worden gezien door een groot aantal leden, wat het een waardevol 

communicatiemiddel maakt. 

  

Instagram 

De Never Less instagram bestaat nog geen jaar, maar is een groot succes. Vooral in de Eurekaweek 

hebben we gebruik gemaakt van het medium door een bericht te promoten. Dit bereikte veel 

mensen en zou ik dus ook zeker aanraden te blijven doen! Gedurende het jaar zijn er veel posts 

verschenen met foto’s van afgelopen of aankomende activiteiten. Met heel veel plezier heb ik dit jaar 

de instagram aangemaakt en bijgehouden, ik hoop dat mijn opvolger de pagina nog groter kan 

maken! 

Aantal volgers: 206 
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Aantal berichten: 31  

MOL 

Dit jaar werd de MOL voor het eerst maandelijks verstuurd in plaats van wekelijks. De informatie in 
de MOL was daarom relevant en bestond uit de activiteiten van het Bestuur, activiteiten van de 
Activiteitencommissie, save the dates, uitleg over de spelregels en de competities, oproepen voor 
trainers, etc. 

 
Aan het begin van het jaar is er een nieuwe lijst aangemaakt met alleen de adressen van de huidige 
leden. Hierdoor heeft elk lid de MOL ontvangen en zijn er weinig verhalen gehoord van mensen die 
de MOL in hun SPAMbox kregen. 

 
Voor het versturen van de MOL is er een vast moment aangehouden. Deze werd elke laatste maandag 
van de voorafgaande maand verstuurd. Hierdoor konden leden goed inschatten wanneer de MOL 
zou komen en kregen zij een goed beeld over wat er de maand daarna op de planning stond. 
Daarnaast werd er gebruik gemaakt van het plaatsen van de voornaam boven aan de mail, wat de 
mail een stuk persoonlijker maakt. 

 
Al met al heeft dit ervoor gezorgd dat de MOL een stuk beter gelezen werd. In 2016-2017 was dit 
percentage 69.97%, in 2017-2018 63.05% en dit seizoen was dit percentage gemiddeld 77.93% 
(Najaarscompetitie 91.4%, zaalcompetitie 80.13%, voorjaarscompetitie 69.55%). Deze percentages 
liggen significant hoger dan de percentages van voorgaande jaren. Het experiment is dan ook zeker 
geslaagd en mijn advies is daarom ook om de MOL op deze manier voort te zetten.  
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4. Financiën 

BEGROTING DEBET ZIJDE 

Debet Begroting Aangepast Gerealiseerd 2017-2018 

Opbrengsten         

          

Contributie leden         

Jaarlijks  €   13,300.00   € 13,300.00   € 13,300.00   € 11,100.00  

Halfjaarlijks  €                 -     €       360.00   €       360.00   €       245.00  

Sportpas  €   26,840.00   € 27,120.00   € 27,120.00   € 21,618.00  

Sportpassen Halfjaarlijks  NVT   €       420.00   €       420.00    

Subsidies Erasmus Sport         

Subsidie vrijwilligers etc.  €                 -         €       500.00  

Subsidie Eurekaweek  €        150.00   €       150.00   €       150.00    

Subsidie EUR         

Eerstejaarssubsidie  €     1,780.00   €   2,992.00   €   2,992.00   €   1,360.00  

Subsidie EUR  €                 -     €       550.00   €       550.00   €       350.00  

Subsidie EUR Materiaal  €                 -         €                -    

          

Rentebaten  €          20.00   €           1.35   €           1.35   €           2.09  

Administratie inkomsten  €          15.00   €         15.00   €         15.00   NVT  

Reunisten Inkomsten  €                 -         NVT  

Inkomsten Activiteiten         

Teamvormingseten  €     2,837.50   €   2,837.50   €   2,837.50   €   1,432.50  

Ledenweekend  €     5,000.00   €   3,843.75   €   3,843.75   €   3,762.50  

Gala  €     5,100.00   €   7,100.50   €   7,100.50   €   4,950.00  

Toernooi  €     2,000.00   €       695.00   €       695.00   €   2,200.00  

BBQ bijdrage deelnemer  €        800.00   €       455.00   €       455.00   €       547.50  

Captainsetentje 1  €        200.00   €       195.00   €       195.00   €                -    

Captainsetentje 2  €        200.00   €         85.50   €         85.50   €       144.85  

Bijdrage Oud-Besturendiner  €     1,050.00   €       737.50   €       737.50   NVT  

Trainersetentje  €        150.00   €                -     €                -     €                -    

Schaft 1  €          16.80   €         16.80   €         16.80   NVT  

Bierproeverij  €                 -     €       294.00   €       294.00    

Verhuur Eigendommen         
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Sinterklaas (pakverhuur)  €          20.00   €         60.00   €         60.00   €         80.00  

Kuikenpakverhuur  €                 -     €                -       €                -    

          

Kleding         

Spons. Logo Teampolo  €                 -         €       300.00  

Promotie bijdrage         

Openingsfeest EW promotie  €          50.00   €         50.00   €         50.00   €                -    

          

Donaties         

Advertentie/sponsorinkomsten  €        150.00   €       150.00   €       150.00   €       150.00  

Decathlon sponsorinkomsten  €          50.00   €                -       €       115.00  

Vrienden van Never Less ink.  €        950.39   €       800.39   €       800.39   €   1,103.38  

Donatie Sodapop  €          80.00   €       100.00   €       100.00   €         80.00  

          

Bijzondere Baten  €                 -         €                -    

          

Acsie         

Bijdrage Leden  €        500.00   €   5,230.00   €   5,230.00   €   2,525.40  

          

overige inkomsten Acsie  €                 -     €                -       €       300.00  

          

Overige Inkomsten         

Inkomsten Never Less Truien  €     2,046.72   €   2,062.71   €   2,062.71   €       735.00  

inkomsten extra polo's  €                 -     €                -       €       110.00  

terugstorten paypal  €                 -     €                -       €         10.01  

          

Voorzieningen         

Oudbesturendassen  €                 -     €                -       €       545.11  

Statutenwijziging  €                 -     €                -       €       350.00  

Vrienden van Never Less potje  €        535.67   €   1,648.16   €   1,648.16   €                -    

Lustrumvoorziening  €                 -     €                -       €                -    

Materiaalvoorziening  €          11.73   €         42.29   €         42.29   NVT  

          

Subtotaal  €   63,853.81   € 71,312.45   € 71,312.45   € 54,616.34  
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Totaal  €   63,306.41   € 71,312.45   € 71,312.45   € 54,616.34  
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BEGROTING CREDIT ZIJDE 

Credit Begroting Aangepast Gerealiseerd 2017-2018 

Kosten         

          

 Afdracht Sportpas Erasmus Sport   € 26,840.00   € 27,290.00   € 27,290.00   € 21,359.00  

 Afdracht Sportpas Halfjaarlijks   NVT   €       360.00   €       360.00    

          

 Hockeykosten          

 Trainers   €       700.00   €       275.00   €       275.00   €       427.50  

 Materiaal   €                -     €                -       €       776.95  

 Competitiekosten   €       300.00   €       239.59   €       239.59   €       437.31  

 Teampolo's   €   4,782.65   €    4,834.60   €   4,834.60   €   3,995.03  

          

 Algemene kosten          

 Bestuursonkosten   €         30.00   €         34.20   €         34.20   €         80.77  

 Internetsite   €       150.00   €         81.66   €         81.66   €       202.28  

 Verzekering   €       250.00   €       160.33   €       160.33   €       181.28  

 Bankkosten   €       200.00   €       244.85   €       244.85   €       171.51  

 Kosten WALV   €       183.43   €       183.43   €       183.43   €       242.52  

 Kosten BALV   €       200.00   €         87.62   €         87.62    

 Kosten HALV   €       200.00   €       132.24   €       132.24   €       114.33  

          

 boekhoudprogramma   €       222.12   €       222.12   €       222.12   €       125.83  

 Uitgaven Activiteiten          

 Teamvormingseten   €   2,762.50   €    2,762.50   €   2,762.50   €   1,425.00  

 Ledenweekend   €   5,300.00   €    3,673.01   €   3,673.01   €   4,337.37  

 Gala   €   6,500.00   €    9,402.30   €   9,402.30   €   4,646.93  

 Toernooi   €   2,000.00   €    1,140.00   €   1,140.00   €   2,562.12  

 BBQ   €   1,275.00   €    1,575.93   €   1,575.93   €   1,160.65  

 Captainsetentje 1   €       230.00   €       214.50   €       214.50   €         12.50  

 Captainsetentje 2   €       230.00   €       132.40   €       132.40   €       189.45  

 Oud-Besturendiner   €   1,050.00   €       737.50   €       737.50   NVT  

 Trainersetentje   €       170.00   €         40.00   €         40.00   €         30.00  

 Interesseborrels   €         50.00   €                -       €         48.70  

 Maandelijkse Borrels   €   1,400.00   €    1,235.81   €   1,235.81   €   1,423.05  
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 Kasco-BAC Bierestafette   €       120.00   €         85.87   €         85.87   €       161.45  

 Presentje einde seizoen   €   1,175.00   €    1,226.65   €   1,226.65   €   1,305.38  

 Schaft 1   €         16.20   €           5.00   €           5.00   NVT  

 Reunisten Borrels   €         30.00   €         25.00   €         25.00   NVT  

 Luco borrel   €                -     €         61.60   €         61.60   NVT  

 Bierproeverij   €                -     €       648.00   €       648.00    

 Representatiekosten          

 Bestuurskleding   €       441.00   €       218.10   €       218.10   €                -    

 Acsiekleding   €       155.79   €       155.79   €       155.79   €                -    

 Promotiekosten          

 Eurekaweek   €       511.91   €       511.91   €       511.91   €       446.93  

 Facebook-posts   €         15.00   €         12.69   €         12.69   €         17.00  

 Overige   €                -     €                -       €           5.97  

 Openingsfeest EW promotie   €         50.00   €         50.00   €         50.00   €                -    

          

 Overige kosten          

          

 Bestuursopdracht   €       100.00   €       100.00   €       100.00   €                -    

          

 Uitgaven Never Less truien   €   1,905.75   €    1,967.46   €   1,967.46   €       762.60  

 paypal opwaarderen   €                -     €         19.99   €         19.99   €         30.00  

          

 Acsie          

 Acsie   €   1,600.00   €    6,270.62   €   6,270.62   €   3,758.43  

          

Voorzieningen         

 Uitgaven Materiaalvoorziening   €         11.73   €         42.29   €         42.29   NVT  

 Uitgaven lustrumvoorziening   €                -     €                -       €                -    

 Uitgaven oudbestuursdassen   €                -     €                -       €       545.11  

 Uitgaven statutenwijziging   €                -     €                -       €       350.00  

 Uitgaven Vrienden Van 
Voorziening   €       535.67   €    1,648.16   €   1,648.16   €       607.39  

 Dotatie Lustrumvoorziening 
2020(2019)   €       798.00   €    1,053.34   €   1,053.34   €       727.50  

 Dotatie Statutenwijziging   €         75.00   €         75.00   €         75.00   €       100.00  

 Dotatie Materiaalvoorziening   €       250.00   €       300.00   €       300.00   NVT  
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 Dotatie Oudbesturendassen   €         75.00   €       175.00   €       175.00   €       245.11  

 Dotatie Vrienden van Never Less   €       950.39   €    1,600.39   €   1,600.39   €   1,103.38  

 Subtotaal   € 63,842.14   € 71,312.45   € 71,312.45   € 54,116.33  

 Overschot/tekort   €         11.67   €           0.00    €          0.00           €       500.01  

          

 Totaal   € 63,306.41   € 71,312.45   € 71,312.45   € 54,616.34  
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RESULTATENREKENING E-BOEKHOUDEN 
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EINDBALANS 
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UITLEG POSTEN 

Eerst zullen alle posten in eerder besproken ALVs worden gepresenteerd voor de 

compleetheid van het jaarverslag, maar dit zal in mindere mate worden besproken. 

Daarna volgt de update van de HALV tot en met het einde van het jaar. 

Reeds besproken posten 

Eurekaweek Never Less 2018 

       

Opbrengsten     Uitgaven      
Omschrijving Bedrag   Omschrijving Aantal Bedrag  
       

Subsidie Stands en Flyers  €  150.00   Stands en Flyers Erasmus Sport   €  363.00    

   Flyers Nederlands 5000x  €    83.05    

   Flyers Engels 1000x  €    32.63    

   Flyers Spoed   €    33.23    

       

Subtotaal  €  150.00    Subtotaal    €  511.91   

   Resultaat  -€  361.91   
Totaal  €  150.00    Totaal    €  150.00   

 

WALV 

         

Opbrengsten       Uitgaven       

Omschrijving Bedrag   Omschrijving  Bedrag  
                  

     Booschappen AH  €   210.74   
Boodschappen over  €    56.81    Boodschappen hema  €       9.50   
Borg terug   €  130.00    Huur en borg   €   150.00   
                  

Subtotaal   €  186.81    Subtotaal   €   370.24   

     Resultaat  -€  183.43   
Totaal    €  186.81      Totaal     €   186.81    

 

BALV 

         

Opbrengsten       Uitgaven       
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Omschrijving Bedrag   Omschrijving Bedrag  
                  

     Booschappen AH  €  136.22   
Boodschappen 
over  €    68.60    

Boodschappen 
hema   

Borg terug  €  130.00    Huur en borg  €  150.00   
                  

Subtotaal   €  198.60    Subtotaal   €  286.22   

     Resultaat  -€    87.62   
Totaal    €  198.60      Totaal     €  198.60    

 

GALA 

     

Opbrengsten   Uitgaven     

Omschrijving Bedrag Omschrijving Bedrag  
          

125x Heel gala a 55 euro  €  6,875.00  Aanbetaling  €     100.00    

1x aleen feest  €        25.50  40% deposito  €  2,672.00    

Schadevergoeding Fotograaf  €     200.00  Andere 60% Koetshuis  €  5,443.80    

  Fotograaf  €     400.00    

    Dj en geluid  €     786.50    

Subtotaal  €  7,100.50  Subtotaal  €  9,402.30   

  Resultaat -€ 2,301.80   
Totaal  €  7,100.50  Totaal   €  7,100.50    

 

Het is mij uiteindelijk nog gelukt om na juridisch mailcontact de fotograaf die last 

minute had afgezegd op te laten draaien voor de meerkosten van de nieuwe 

fotograaf. De oude fotograaf heeft dus 200 euro aan schadevergoeding betaald aan 

Never Less, zodat wij effectief nog steeds 200 euro hebben betaald voor de fotograaf 

op het gala. De prijs per lid was dit jaar 55 euro, in plaats van 50 euro. Never Less 

heeft ongeveer 18.40 euro per lid bijgedragen aan het gala. 

 

 

Ledenweekend 
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Opbrengsten         Uitgaven       

Omschrijving  Bedrag   Omschrijving Bedrag  

          
Boodschappen 
gekocht  €  1,398.29    

     Extra boodschappen  €        33.76    

Afzeggers   €     118.75    Prijs Crazy 88  €        23.49    

Half weekend 10x  €     375.00    

Parkeergeld Crazy 
88  €        45.90    

Heel weekend 71x  €  3,350.00    

Meer 
boodschappen  €        42.37    

     Pizzas Domino  €     423.30    

     Crazy 88   €     100.00    

     Accommodatie  €  2,240.00    

     Boodschappen over -€     634.10    

Subtotaal    €  3,843.75      Subtotaal    €  3,673.01    

     Resultaat   €     170.74   
Totaal    €  3,843.75      Totaal     €  3,843.75    

 

De prijs voor een half weekend is 37.50 euro en een heel weekend bedraagt 50 euro. 

Er is onbedoeld winst gemaakt op het ledenweekend door de Crazy 88 activiteit. In 

vergelijking met voorgaande jaren is er dus weinig geld uitgegeven aan de activiteit, 

maar dit maakte het niet minder leuk.  

Truien 

         

Opbrengsten       Uitgaven       

Omschrijving Bedrag   Omschrijving Bedrag  
129x Trui    €  2,062.71      Truien    €  1,967.46    

         

         

                  

Subtotaal    €  2,062.71      Subtotaal    €  1,967.46    

     Resultaat   €        95.25   
Totaal    €  2,062.71      Totaal    €  2,062.71    

Leden konden een Never Less trui kopen voor 15.99 per stuk. 



NEVER LESS 2018-2019 

28 
 

Teampolo's 

         

Opbrengsten       Uitgaven       

Omschrijving Bedrag   Omschrijving Bedrag  
            266x Shirts    €  4,806.92    

     1x Extra shirt  €        27.68   
         

                  

Subtotaal    €          -        Subtotaal    €  4,834.60    

     Resultaat  -€ 4,834.60   
Totaal    €          -        Totaal    €              -      

 

Captainsetentje 1 

     

Opbrengsten Uitgaven     

Omschrijving Bedrag Omschrijving Bedrag  
     

13x Diner  €  195.00  13x Diner  €  195.00   

  

12x Chocolade 
letters & 
kaartjes  €    19.50   

          

Subtotaal  €  195.00  Subtotaal  €  214.50   

  Resultaat -€    19.50   
Totaal  €  195.00  Totaal   €  195.00    

 

Elke captain heeft namens Never Less een presentje gekregen voor de moeite.  

Bestuurskleding & Acsie kleding 
Er is in totaal 218.10 euro betaald voor de bestuurskleding, ondanks dat dit 441 euro zou 
moeten kosten. De factuur is echter sinds het begin van het jaar niet meer gekomen, 
waardoor er vanuit wordt gegaan dat de kosten 218.10 euro zullen blijven. De kosten voor 
de kleding van de Acsie zijn 155.79 euro.  
 
Sinterklaaspak 
Het Sinterklaaspak is 3x verhuurd voor een prijs van 20 euro per keer. In totaal 60 euro aan 
inkomsten. 
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Donaties en Sponsors 
Sodapop heeft 100 euro gesponsord en Jeroen Ribberink heeft net als elk jaar 150 euro 
gedoneerd aan onze vereniging.  
 
Trainersetentje 
Never Less heeft 40 euro bijgelegd voor het trainersetentje.  
 
Eerstejaarssubsidie 
We hebben officieel 88 eerstejaars studenten, waarvoor Never Less een subsidie van 34 
euro per persoon heeft gekregen ter waarde van 2992 euro in totaal.  
 
Administratie inkomsten 
Er was iemand die zich had ingeschreven bij Never Less tijdens de open avonden, maar gaf 
voor het teamvormingsetentje aan dat hij voor een hockeyteam met vrienden was gevraagd. 
Hij wilde zich daarom uitschrijven. Echter, het was eigenlijk niet meer mogelijk om een 
uitschrijving te doen. Het bestuur heeft hem toen enigszins gematst en uitgeschreven en 
besloten dat hij toch 15 euro aan administratiekosten moest betalen als vergoeding, in plaats 
van de contributie. 
 

UPDATE NIEUWE POSTEN: 

 
Contributie & Sportpassen 
Aan het begin van het jaar waren er 266 leden. Elk lid betaalt 50 euro, waardoor de totale 
contributie in het najaar 13300 euro bedraagt. De sportpassen bedragen 110 euro per 
persoon en dit moet worden afgedragen aan Erasmus Sport. Er is in het najaar voor 27120 
euro aan sportpassen geïncasseerd. Echter, er is voor 27290 euro aan sportpassen betaald 
aan Erasmus Sport, waardoor er 170 euro te veel is betaald. Het is helaas onduidelijk in 
verband met de administratie van de leden waar dit mis is gegaan. 
 Na de zaalcompetitie was de opkomst minder hoog, waardoor er leden van de 
wachtlijst binnen konden stromen. Er waren in totaal 11 halfjaarlijkse leden. Het halfjaarlijkse 
lidmaatschap bedraagt 30 euro per lid, dus in totaal 330 euro. In totaal is er voor 360 euro 
aan inkomsten gerealiseerd. Dit komt omdat de incasso’s verkeerd waren gegaan door een 
fout in de aangeleverde ledenlijst, waar de IBAN gegevens en namen verkeerd waren 
gesorteerd. Er is een mail uitgegaan dat deze leden het geïncasseerde bedrag (ook als het 
juiste bedrag was geïncasseerd) moesten storneren, zodat daarna de goede incasso kon 
worden uitgevoerd. 1 (voor ons onbekend) persoon heeft zijn/haar contributie blijkbaar niet 
gestorneerd, waardoor er 30 euro teveel is geïncasseerd. 
 De halfjaarlijkse sportpassen bedragen 60 euro per pas en in totaal waren er 7 leden 
die een halfjaarlijkse pas nodig hadden. In totaal is er 360 euro betaald aan Erasmus Sport. 
Een mogelijkheid is dat 1 teveel betaalde halfjaarlijkse pas in het najaar is verrekend met de 
halfjaarlijkse passen in het voorjaar, waardoor er van de 170 euro nog slechts 110 euro (1 
volledige pas) teveel is betaald in totaal. 
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HALV 
 

HALV 

        

Opbrengsten       Uitgaven     

Omschrijving Bedrag     Omschrijving Bedrag 

Borg Terug  €  150.00    Huur en borg  €  200.00  

Boodschappen 
terug  €    45.80    Schort Frituur  €    13.90  

     Boodschappen  €  114.14  

        

Subtotaal    €  195.80      Subtotaal    €  328.04  

     Resultaat  -€  132.24  

Totaal    €  195.80      Totaal     €  195.80  
 
 
Vrienden van Never Less 
Het Vriend van Never Less lidmaatschap bedraagt minstens 25 euro per persoon. In totaal 
is er 800.39 euro geïncasseerd en gedoteerd aan de Vriend van Never Less Voorziening.   
 
Trainers 
In totaal is er 275 euro aan trainers betaald, fors minder dan voorgaande jaren. Dit komt 
onder andere doordat de heer Vester de training vaak zelf heeft opgepakt en er geen 
behoefte was aan meer trainers. De kosten waren 7.50 per trainer in het na- en voorjaar en 
10 euro in de zaal.  
 
Captainsetentje 2 
Het tweede captainsetentje is gehouden bij Stalles. Hier heeft Never Less een aantal 
drankjes voor de teamcaptains betaald voor een bedrag van 46.90 euro in totaal. De rest 
hebben de captains zelf betaald. 
 
Borrels 
In totaal zijn er 7 borrels gehouden, aan het begin bij Eetcafé de Stoep en later bij Stalles. 
Hier is in totaal 1235.81 euro aan uitgegeven. De overeengekomen Never Less bierprijs bij 
Stalles is 2 euro.  
 
Extra Bierproeverij 
Tegen het einde van het jaar is een extra bierproeverij georganiseerd bij Stalles. Voor 14 
euro kreeg elk persoon 6 proefglazen en Never Less heeft 7 euro per lid gerekend. 
Daarnaast zijn er borrelplateaus betaald door Never Less om van te genieten tijdens de 
biertjes. In totaal is er door Never Less 354 euro bijgelegd.  
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Bierproeverij 

      

Opbrengsten     Uitgaven     

Omschrijving Bedrag   Omschrijving Bedrag 

      

42 x 7 euro   €  294.00   42 x 14 euro  €     588.00  

   

4x 
borrelplateau  €        60.00  

      

      

      

Subtotaal  €  294.00    Subtotaal    €     648.00  

   Resultaat  -€     354.00  

Totaal  €  294.00    Totaal    €     294.00  
  
 
Luco borrel 
Voor de Bestuur/lustrumcommissie interesseborrel is in totaal 61.60 euro uitgegeven aan 
drankjes en borrelhapjes. 
 
Reünisten Borrel 
Er is in totaal 25 euro uitgegeven aan drankjes en borrelhapjes voor tijdens de reünisten 
borrel.  
 
Kasco-BAC bierestafette 
Net als ieder jaar is de Kasco-BAC bierestafette gehouden. Uiteindelijk zijn er 2 kratten 
Heerlijk Helder Heineken doorheen gegaan en zijn er bekertjes gekocht om uit te adten. Dit 
was in totaal 85.87 euro.  
 
Bestuur onkosten 
Er is 7.50 euro uitgegeven aan een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Daarnaast is 
er voor de laatste WALV 26.70 euro uitgegeven om jaarverslagen en financiële stukken en 
agenda’s te printen voor de leden.   
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Competitiekosten 

Competitiekosten 

Opbrengsten       Uitgaven       

     Omschrijving Bedrag  

     Mapjes, markers, notes  €    15.60   

     

Bittergarnituur top 3 
najaar  €    34.50   

     12x zak Pepernoten zaal  €    46.77   

     

12x paaseitjes voor 
teams  €    45.07   

     Sportivitietsprijs  €    50.00   

     

Bonbons Voorjaar per 
team  €    18.75   

     

Bittergarnituur 2 
winnaars  €    28.90   

         

Subtotaal    €          -        Subtotaal    €  239.59    

     Resultaat  -€  239.59   
Totaal    €          -        Totaal     €           -      

 
In totaal is er 239.59 euro uitgegeven aan competitiekosten.  
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Toernooi 
Dit jaar is gekozen voor het Haagse Hockey Open toernooi in Wassenaar. Aanvankelijk 
hebben wij met korting 2 teams van 12 personen ingeschreven, tegen een betalen van 47.50 
euro per persoon. De korting was beperkt geldig, anders zouden de kosten 50 euro per 
persoon bedragen. In termen van inschrijvingen is het toernooi geen succes geworden. Met 
12 inschrijvingen voor een heel weekend en 5 inschrijvingen voor een half weekend is er 
een verlies gemaakt van 445 euro op het toernooi. Wij hebben ervoor gekozen leden een 
half weekend te laten gaan voor een prijs van 25 euro, aangezien de inschrijvingen slecht 
liepen en Never Less zo het verlies kon beperken. Het was niet mogelijk een team uit te 
schrijven en de kosten van 1 team terug te krijgen. 
 

Toernooi 

       

Opbrengsten     Uitgaven      
Omschrijving Bedrag   Omschrijving Aantal Bedrag  
       

12x Kaartje heel a €47.50  €  570.00   2 teams a 12 personen  €  1,140.00    

5x Kaartje half a €25  €  125.00        

        

        

       

Subtotaal  €  695.00    Subtotaal    €  1,140.00   

   Resultaat  -€     445.00   
Totaal  €  695.00    Totaal    €     695.00   
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EindejaarsBBQ 

EindejaarsBBQ 

     

Opbrengsten   Uitgaven     

Omschrijving Bedrag Omschrijving Bedrag  
          

91x BBQ inkomsten a 5 
euro  €               455.00  Rugby huur  €     680.00   

  Boodschappen AH 
 €  
1,364.45    

  Kroontjes Voosboom  €          3.90    

  Stokbroden AH  €        39.58    

  Kosten Felyx voor kolen  €          6.00    

  Kolen BBQ  €        23.02    

  Boodschappen over + statie 
-€     
214.92    

  Statiegeld terug -€       76.10    

  Borg terug 
-€     
250.00    

Subtotaal  €               455.00  Subtotaal 
 €  
1,575.93    

  Resultaat 
-€  
1,120.93   

Totaal  €               455.00  Totaal   €     455.00    
 
Met 91 aanwezigen, de presentatie van het nieuwe bestuur en de Luco, was de 
eindejaarsbbq een enorm succes! Er is 12.32 euro per lid bijgelegd door Never Less. In 
totaal is er 1120.93 euro bijgelegd. 
 
PayPal opwaarderen 
Er moest 19.99 euro betaald worden voor de Google Drive van het Bestuur, dit gaat via 
PayPall. 
 
Nieuwe Website 
Dit jaar kregen wij als bestuursopdracht om een nieuwe website te verzorgen. De website is 
deels betaald door de post bestuursopdracht (100 euro) en voornamelijk betaald uit het 
Vrienden van Never Less potje, aangezien de nieuwe website de lange termijn dient. Tevens 
is er een subsidie van 550 euro verstrekt aan Never Less voor het financieren van de nieuwe 
website. In totaal heeft de nieuwe website 1149.50 euro gekost, wat deels is betaald door 
de subsidie van 550 euro.  
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Eindejaar presentje  
Wij hebben er dit jaar voor gekozen om kaartspellen en shotglaasjes met het Never Less 
logo te bestellen als aandenken aan onze mooie vereniging. Er zijn 300 kaartspellen besteld. 
Kaartspellen die over blijven dienen tevens als goed promotiemateriaal tijdens de 
Eurekaweek. Verder zijn er 120 shotglaasjes besteld. De totale kosten bedragen 1226.65 
euro.  
 
ACSIE 
De precieze uitleg van de uitgaven van de Acsie kunt u vinden in het verslag van de Acsie. 
De Acsie kreeg een budget van 1100 euro en heeft hiervan 1040.62 euro besteed, wat een 
verlies van 1040.62 euro is voor Never Less. 
 
Maandelijkse kosten 
Internetsite 
De kosten bedragen 6.05 euro per maand, met een eenmalige extra 9.06 euro aan 
domeinregistratie per jaar. In totaal is er 81.66 euro uitgegeven.  
 
Verzekering Interpolis 
De kosten waren 16.40 euro tot december 2018. De polis is toen geactualiseerd waardoor 
voor de maand december – januari 19.05 euro is betaald. De polis voor het jaar 2019 
bedraagt verder 9.88 euro per maand. De totale kosten zijn 160.33 euro.  
 
Bankkosten 
De bankkosten zijn per maand verschillend. Deze kosten worden bepaald door het aantal 
transacties en incasso’s. De totale bankkosten bedragen 244.85 euro.  
 
Boekhoudprogramma 
Het boekhoudprogramma kost 18.51 euro per maand. In totaal is er 222.12 euro uitgegeven. 
 
Dotaties & Voorzieningen 
Lustrumvoorziening 
Zoals eerder is besproken is er 3 euro per lid gedoteerd aan de Lustrumvoorziening. Met 
266 leden bedraagt dit 798 euro. Van de overgebleven winst is nog 255.34 euro extra 
gedoteerd aan de voorziening.  
 
Statuten 
Er is 75 euro gedoteerd aan de voorziening om de statuten te wijzigen. 
 
Oudbesturendassen 
Net als ieder jaar is er 75 euro gedoteerd aan de voorziening voor oudbesturendassen. 
Daarnaast is er van de winst uit dit jaar 100 euro extra toegevoegd aan de voorziening, zodat 
deze weer positief is.  
  
Materiaalvoorziening 
Er is initieel 250 euro gedoteerd aan de materiaalvoorziening, waarna er 50 euro extra van 
de winst is gedoteerd. Er is voor 42.29 euro uitgegeven uit de voorziening voor materiaal, 
waarvan 11.73 euro aan 3 groene spuitbussen en 30.56 euro aan nieuwe fluitjes. 
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Vrienden van Never Less voorziening 
Er is voor 800.39 euro aan inkomsten door Vrienden van Never Less, dit is gedoteerd aan 
de voorziening. Daarnaast is de subsidie voor de nieuwe website van 550 euro ook 
gedoteerd aan deze voorziening, aangezien de nieuwe website wordt betaald door middel 
van deze voorziening. Tot slot is er 250 euro van de overgebleven winst gedoteerd aan de 
voorziening.  
De volgende uitgaven zijn gedaan uit de Vrienden van Voorziening: Nieuwe frituurpan voor 
62.99 euro, promoshirts voor tijdens de EW voor 535.67 euro en tot slot de nieuwe website 
voor 1049.50 euro (want 100 euro is betaald via de post bestuursopdracht). In totaal is er 
dus 1648.16 euro uitgegeven uit de voorziening.  
 

LAATSTE BERICHT 

Het is een bewogen jaar geweest waarin vele mooie activiteiten zijn neergezet en er hard is 
gestreden om het kampioenschap. Financieel is het jaar een absolute meevaller geweest 
met een winst van 655.34 euro, zonder dat Never Less dingen heeft gelaten vanwege het 
geld. Zo is er voor het gala bijvoorbeeld 2301.80 euro bijgelegd, ten opzichte van 1728.25 
euro twee jaar geleden. Het gala was dan ook mijn favoriete evenement van het jaar, met 
goed geklede dames en heren op een chique locatie en een feest waarbij menig heer en 
dame zich niet zo chique heeft gedragen, ongeacht de kledij. Een enorme meevaller dit jaar 
was het ledenweekend, waar dit jaar onbedoeld een winst van 170.74 euro op is gemaakt, 
ten opzichte van een verlies van 574.87 euro afgelopen jaar. Desalniettemin was ook het 
ledenweekend een succes. Omdat Never Less ongeveer elk jaar winst maakt en dit bedrag 
simpelweg op de rekening blijft staan zonder dat het ooit wordt aangeraakt, hebben wij dit 
jaar besloten de winst te verdelen over verschillende voorzieningen, zodat dit geld 
makkelijker zal worden gebruikt door volgende besturen/commissies zonder daadwerkelijk 
verlies te maken in hun jaar. Allereerst is er 100 euro extra toegevoegd aan de voorziening 
voor oudbesturendassen, zodat deze voorziening weer positief is, voor het gemak en 
overzichtelijkheid van mijn opvolgers. Daarnaast is het resterende bedrag verdeeld over de 
Materiaalvoorziening (50 euro), Vrienden van Never Less voorziening (250 euro), zodat er 
bijvoorbeeld extra geld is om een nieuw fototoestel aan te schaffen uit de voorziening, en 
over de Lustrumvoorziening (255.34 euro), zodat de Luco net iets meer geld ter beschikking 
heeft om een fantastisch lustrum neer te zetten. Om deze reden is de uiteindelijke winst dus 
precies 0, aangezien het geld wat over is gebleven in de voorzieningen is gestopt, zodat 
latere besturen en commissies dit zonder verliezen in hun jaar kunnen uitgeven.  
Tot slot wil ik mijn bestuursgenoten bedanken voor een fantastisch en gezellig jaar, ik heb 
er enorm van genoten! Ik heb mij dit jaar enorm ingezet om ervoor te zorgen dat de 
boekhouding tip top in orde is, waarin alle posten, balansen en resultatenrekeningen 
overeenkomen en iedereen netjes heeft betaald. Ik wens mijn opvolger veel succes volgend 
jaar en ik ga mijn best doen om haar komend jaar vanuit de Kasco zo goed mogelijk bij te 
staan. Met veel verdriet en trots neem ik afscheid als penningmeester van Never Less, het 
was mij een waar genoegen. 
 
Met girale groet, 
 
Bob van Leent 

 


