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Geachte leden van de KNTS, 

Hierbij bieden wij u de begroting voor 2023.  

Na de lange corona periode van 2020 tot en met 2021 toonde 2022 zich ook als een bewogen jaar. 

De KNTS is in 2022 verreikt met een groot aantal nieuwe bestuursleden. De achterstand op audit 

hebben wij met behulp van onze auditors kunnen inlopen en de KNTS heeft mogen deelnemen aan 

de commissie WWM. Maar naast deze heugelijke successen hebben wij ook een tragisch conflict 

zien ontstaan in Ukraine. Naast het menselijk leed dat daar mee gepaard gaat. Merken wij de 

economische effecten daarvan.   

Met het opstellen van de begroting en terugkijkend op de jaarrekening hebben wij gekeken naar de 

effecten die alle gebeurtenissen hebben op ons toekomend financieel jaar. Hierbij wil ik u met name 

wijze op onderstaande constateringen en overwegingen.  

Begrotingspunten die extra toelichting behoeven: 

• Leden administratie. In 2022 is gestart met een geautomatiseerd leden 

administratiesysteem. Dit stelt de KNTS in de gelegenheid om eenduidiger te 

factureren. Haar leden zullen in loop van tijd instaat gesteld worden mutaties 

eenvoudig digitaal door te geven. Dit systeem brengt kosten met zich mee waar 290 

per kwartaal voor is begroot. 

• Drukwerk: In verband met aankomende bestuurswissel is er nieuw drukwerk nodig 

(briefpapier/ visitekaartjes enz.) 

• In 2022 is een aanzet gemaakt om de bestuurstaken tegen het licht te houden. Wij 

hebben gezien dat advisering en bijstand van leden steeds belangrijker gaat 

worden. Wij verwachten in de toekomst vaker een beroep te moeten doen op 

juridische bijstand. De kosten die hier mee gemoeid zijn kunnen uiteenlopen. Wij 

hebben een reservering op genomen van € 1000,-  

• Terugkijkend op 2022 zien wij dat prijsstijgingen de kosten voor algemene 

bestuurstaken en audits negatief beïnvloeden. Met name reis kosten (volgend uit 

brandstofprijzen), verblijfskosten, vergaderkosten en verbruiksartikelen voor audits 

en bestuur lopen op. Deze kosten zijn daarom zwaarder opgenomen in de 

begroting.  

• De kostenstijgingen in 2022 waren onvoorzien maar hebben een permanent 

karakter. Samen met de opgenomen reserveringen (bovenstaande punten) wordt er 

in 2023 een tekort verwacht van € 1.796,00.  

Om de tekorten te keren, zal door het bestuur gezocht worden naar manieren om 

operationele kosten te drukken. Doch zal ook de KNTS er niet aan ontkomen ook 

haar contributie en licentie kosten te verhogen. Het voorstel is de leden contributie 

te verhogen van € 50,00 naar € 60,00, en de licentiekosten € 15,00 naar € 17,00 

Het bestuur is zich ervan bewust dat de verhoging van contributie en licentie kosten 

kort volgt op de verlaging van 2021.   

 

Met vriendelijke groet 

Henk-Jan Eikelboom 

Penningmeester KNTS 
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Verwachte kosten 
    Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 

Algemene kosten 
  Internet abonnement  €                   85,00   €                 180,00   €                   180,00  

  Lief & leed kosten  €                100,00   €                 250,00   €                   250,00  

  verzekering kosten  €             1.200,00   €                 895,00   €                   900,00  

  kosten licentiepassen  €                450,00   €                 460,00   €                   500,00  

  portokosten  €                450,00   €                 200,00   €                   450,00  

  bankkosten  €                200,00   €                 225,00   €                   225,00  

  drukwerk + enveloppen + certificaten  €                150,00   €                 600,00   €                   600,00  

  verzorgen salaris administratie  €                150,00   €                 150,00   €                   160,00  

  bestuurders uitje  €                750,00   €                 750,00   €                   750,00  

  bijeenkomst juristen  €                100,00   €                 100,00   €                   100,00  

  kosten i.v.m deelname commissie WWM    €                 500,00   €                   200,00  

  Licentie ledenadministratie  €                350,00   €              1.000,00   €               1.100,00  

Totaal algemene kosten  €             3.985,00   €              5.310,00   €               5.415,00  
       

Bestuurskosten 
  vergaderkosten  €                450,00   €                 450,00   €               1.000,00  

  reis- en verblijfkosten  €             1.200,00   €              1.000,00   €               1.500,00  

  overige bestuurskosten  €                   75,00   €                           -     €                     75,00  

  bezoek aan ministerie  €                400,00   €                 150,00   €                   400,00  

  kantoorbenodigdheden  €                100,00   €                    75,00   €                   100,00  

  Reservering rechtsbijstand      €               1.500,00  

Totaal Bestuurskosten  €       2.225,00   €        1.675,00   €         3.075,00  
       

Kosten Bondsbureau 
  reis- en verblijfkosten  €                700,00   €                 700,00   €                   700,00  

  kantoorbenodigdheden  €                500,00   €                 350,00   €                   350,00  

  salariskosten  €          16.275,00   €           16.164,00   €             16.164,00  

  loonbelasting  €             5.100,00   €              5.208,00   €               5.172,00  

  huisvestingskosten  €             2.400,00   €              2.400,00   €               2.400,00  

  telefoonkosten  €                150,00   €                 150,00   €                   210,00  

  overige kosten       

Totaal kosten Bondsbureau  €     25.125,00   €      24.972,00   €       24.996,00  
       

Auditor Kosten 
  reis- en verblijfkosten  €                850,00   €              2.000,00   €                   850,00  

  onkostenvergoeding  €             1.650,00   €              3.040,00   €               1.650,00  

  vergaderkosten  €                375,00   €                 300,00   €                   300,00  

Totaal auditor kosten  €             2.875,00   €              5.340,00   €               2.800,00  

       

 Totaal begrote kosten  €     34.210,00   €      37.297,00   €       36.286,00  
       

       



 Begroting 2023 06-02-2023 

Alleen voor KNTS leden/ niet voor publicatie bestemd 

Verwachte opbrengsten 
Opbrengsten contributie       

  contributie 195  €    50,00   €             9.900,00   €              9.650,00   €               9.750,00  

  licenties senioren 1616  €    15,00   €          24.840,00   €           24.720,00   €             24.240,00  

  licenties junioren 25  €    10,00   €                470,00   €                 310,00   €                   250,00  

  licentie KNSA leden 10 
 €       
5,00   €                280,00   €                 265,00   €                   200,00  

  verkoop schietboekjes    €                   50,00   €                    50,00   €                     50,00  

  overige opbrengsten    €                          -     €                           -     €                            -    

  Totaal opbrengsten  €     35.540,00   €      34.995,00   €       34.490,00  
       

 Totaal begrote Opbrengsten  €     35.540,00   €      34.995,00   €       34.490,00  
       

 Overschot op de begroting  €             1.330,00   €            -2.302,00   €              -1.796,00  
 


