
                                                                                                  

MIDDELBURGSE BEDRIJFSVOLLEYBAL VERENIGING 

Jaaroverzicht competitie 2021/2022 en begroting 2022/2023 

 

 Overzicht 

2020/2021 

begroting 

2021/2022 

 

Overzicht 

2021/2022 

begroting 

2022/2023 

 

 in uit in uit in uit in uit 

inschrijfgeld 2450 2450 5800  5600  5400  

zaalhuur  257  2400  2350  2300 

secretariaat  25  250  200  200 

sportmateriaal 80 -  250  150  150 

verzorging  -  1800  1800  1800 

verzorgingsmateriaal  -  150  50  50 

prijzen  -  200  150  150 

bestuurskosten  -  200  225  200 

automatisering  75  100  100  100 

onvoorzien  256  200  130  200 

Algemene ledenvergadering  -  250  245  250 

saldo 533     200   

         

totaal 3063 3063 5800 5800 5600 5600 5400 5400 

 

Het seizoen 2021/2022 wordt afgesloten met een positief saldo van € 200. 

Inkomsten begroting 2022/2023 zijn gebaseerd op 27 teams. 
 



 

MIDDELBURGSE BEDRIJFSVOLLEYBAL VERENIGING 

Jaaroverzicht 2021/2022 

 

 

Dit seizoen is het reservekapitaal met € 200 toegenomen.  

Dit alles resulteert in een positief saldo van € 1269,95 bij de start voor het komende seizoen 2022/2023. 

 

Voor het nieuwe seizoen is de begroting gebaseerd op deelname van 14 herenteams en 13 damesteams. 

 

Het bestuur heeft besloten het inschrijfgeld voor het nieuwe seizoen niet te verhogen. 

 

Het inschrijfgeld voor het komende seizoen 2022/2023 bedraagt daarmee € 200, - per team! 

 

Ieder team wordt verzocht dit inschrijfgeld voor 1 december 2022 te hebben overgemaakt naar betaalrekening NL82 INGB 0002 4139 41  

t.n.v. W.Barkhuijsen met vermelding van “ de naam van het ingeschreven team/vereniging”. 

 

Voor het seizoen 2020/2021 en 2021/2022 heeft de kascontrole plaats gevonden op dinsdag 24mei 2022. De kas is gecontroleerd en in orde 

bevonden  door de kascontrolecommissie, welke bestond uit mvr. Ouwerkerk en dhr. Den Outer. Mevrouw Ouwerkerk is aftredend en wordt 

vervangen door mevr. De Nooijer.  

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 27 september 2022!  

 

Met vriendelijke groeten 

Namens de MBV 

Wijtze Barkhuijsen 


