
MIDDELBURGSE BEDRIJFSVOLLEYBAL VERENIGING 
Jaaroverzicht competitie 2017/2018 en begroting 2018/2019  

 
 overzicht 

2016/2017 
begroting 
2017/2018 

 

Overzicht 
2017/2018 

begroting 
2018/2019 

 
 in uit in uit in uit in uit 

inschrijfgeld 5600  5425  5425  5250  
zaalhuur  2400,30  2400  2266,60  2400 

secretariaat  99,50  100  123.32  100 
sportmateriaal 20 30,45  100  0,00  100 

verzorging  1900,00  1950  1930,00  1900 
verzorgingsmateriaal  150,39  150  95,21  150 

prijzen  160,14  150  140,68  100 
bestuurskosten  360,00  175  274,00  250 
automatisering  240  200  383,71  100 

onvoorzien  115,50    63,00   
Algemene ledenvergadering  160,00  200  109,70  150 

saldo  3,72 
(pos) 

   38,78   

         
totaal 5620 5620,00 5425 5425 5425 5386,22 5250 5250 

 
Het seizoen 2017/2018 is afgesloten met een positief saldo van € 38,78 
Inkomsten begroting 2018/2019 is gebaseerd op 30 teams. 

 



MIDDELBURGSE BEDRIJFSVOLLEYBAL VERENIGING 
Jaaroverzicht 2017/2018 

 
 
Dit seizoen is het reservekapitaal met € 38,78 toegenomen.  

Na dit seizoen resteert een positief saldo van € 482,94. 

 
Voor het nieuwe seizoen is de begroting gebaseerd op deelname van 16 herenteams en 14 damesteams. 
 
Wat betreft het inschrijfgeld stelt het bestuur voor het inschrijfgeld voor het nieuwe seizoen niet te verhogen. 
Het inschrijfgeld voor het komende seizoen 2018/2019 blijft daarmee € 175, - per team! 
 
Ieder team wordt verzocht dit inschrijfgeld voor 1 december 2018 te hebben overgemaakt naar betaalrekening NL82 INGB 0002 4139 41  
t.n.v. W.Barkhuijsen vermelding van MBV plus “ de naam van het ingeschreven team/vereniging”. 
 
De kas is gecontroleerd en in orde bevonden door de kascontrolecommissie, welke bestond uit dhr. Den Outer en mvr. Plansoen. Dhr.Den Outer  
is aftredend en zal het komende seizoen worden vervangen door dhr. Veneman.    
Tijdens de algemene ledenvergadering vragen we u om een nieuw reservelid uit uw midden te kiezen. 
 
Het MBV bestuur wenst iedereen een heel sportieve zomervakantie toe, blijf gezond en  …. tot ziens bij de aanvang van het nieuwe seizoen, 
waarschijnlijk 25 september 2018! 
 
Met vriendelijke groeten 
Namens de MBV 
Wijtze Barkhuijsen 


