
Toelichting bij de jaarcijfers van 2018

1. Algemeen.

a. Ledenaantal:
Eind 2018 had de club een leden aantal van 243 leden waarvan 4 ereleden.
Er zijn in het totaal  9  buitengewone leden waaronder buitenlandse Maserati clubs en de
Maserati gelieerde organisaties.  22 leden hebben gedurende het jaar opgezegd en 1 lid is 

geroyeerd. ( Dhr. Nap)
In 2018 hebben 29 leden zich aangemeld waaronder oud leden die hernieuwd lid werden.
Van de buitengewone leden zijn er 2 waarmee we geen relatie meer hebben.
(Thalen & UK mr. Stuard)

 Dus de teller staat op 243 leden per 31-12-2018.
b. Nieuwe aanmeldingen:

Voor 2019 hebben zich inmiddels alweer 8 personen aangemeld en zijn lid geworden.
We hebben een algemene mailing uitgestuurd nadien hebben we 6 opzeggingen ontvangen.
Eén opzegging was van ons clublid de heer A. Kleinjans die vorig jaar 12 mei overleden was.

c. Herinneringen:
In 2018 heeft de penningmeester begin maart de nog niet betaald hebbende leden gemaand
per mail en telefoon. Op 31 maart waren alle contributies voldaan.

d. Royering:
Na rijp beraad met het bestuur en overleg met de persoon in kwestie is 1 lid geroyeerd.

e. Contributiebetalingen:
Voor 2018 is wederom de gebruikelijke procedure gevolgd dat leden hun eigen verantwoording
hebben om tijdig de jaarcontributie te voldoen. Het automatische betalingssysteem van de
banken kan hiervoor erg handig zijn.

f. Ledenpas:
De ledenpas wordt op de ALV verstrekt aan leden die hun contributie voldaan hebben.
De individuele ledenpas wordt toegezonden wanneer het lid niet aanwezig is op de ALV en zij
hun het lidmaatschap hebben voldaan.

2. Toelichting balans 2018:
a. Voorraad MCH artikelen:

De clubpolo’s zijn dit jaar aanschaf. Inmiddels is het merendeel verkocht. Zie begroting.
b. Club stand:

Dit jaar heeft de laatste afschrijven à € 75,00 plaatsgevonden van de kleine stand.
c. Liquide middelen:

Deze staan apart gespecificeerd. De spaartegoeden zijn over twee banken verdeeld om
financiële risico’s te beperken.

d. Eigen vermogen:
Eind 2018 bedroeg het eigen vermogen € 127.814,69.  Dit betekend dat het vermogen is
afgenomen met  € 8.783,29 te opzichte van eind 2017.

3. Toelichting resultatenrekening:
a. Afschrijving:

De laatste afschrijving voor de kleine “Clubstand” bedroeg € 75,00. Hiermee is de afschrijving 
voor de kleine “Clubstand” afgerond.
b. Evenementen:

De kosten van de evenementen zonder het MZNF bedroegen  € 20.599,05. De ontvangsten
hiervan waren € 11.910,12. Er is € 8.688,93 uit de clubkas bijgelegd onderandere voor de
algemene leden vergadering en nieuwjaarsreceptie.
De uitgaven voor het MidZomerNachtFeest bedroeg  € 11.895,37. Dit feest werd voor de
laatste maal door de club aangeboden.
Op de bestuursvergadering van 8 april 2018 tijdens Viva Italia heeft het voltallige bestuur
besloten dat het MidZomerNachtFeest voor dit jaar en jaren die volgen aan de deelnemende
leden een deelnemers bedrage vraagt.



c. Tricolore:
De kosten totale voor ons clubblad “Tricolore” bedroeg € 18.678,81 Opmaak en teksten
kwamen voor rekening van Corsa Media ten bedrage van € 2.904,00.  Drukkerij Zoeterhage
voor het drukken inclusief enveloppe en verzendkosten voor  €15.774,81.
We hebben dit afgelopen jaar gewerkt aan meer advertenties en dit heeft resultaat opgeleverd.
Naast de vast adverteerders zijn er twee bijgekomen goed voor jaarlijks een € 1.266,00
Met de laatste Tricolore van december is ook de extra evenementen uitgave verschenen.

d. Website:
De bouw van de website is afgerond en daarmee ook de extra kosten die dat met zich mee-
bracht. De website kosten voor 2018 zijn de gebruikelijke onderhoudskosten.

e. Opbrengst evenementen:
Alle evenementen zijn afgelopen jaar goed bezocht door de leden. Dit heeft dan ook geleid
tot een hogere opbrengst van de betreffende evenementen dan ingeschat. 

f. Opbrengst advertenties:
De advertenties hebben dit jaar het ook beter gedaan. Maar dit de advertenties blijven onze
aandacht vragen.
Adverteerders verven blijft moeizaam bezigheid ondanks ons prachtige clubblad.

g. Rente:
De rentevoet is begin 2018 nog verder verlaag. Van één van onze rekeningen ontvangen we
nog een rente van 0,05% per jaar.

4. Toelichting Evenementen:
a. De uitgave van dit jaar voor het Midzomernacht feest is reeds aangegeven onder Toelchten

resultatenrekening punt b.
b. In 2018 waren er twee evenementen meer een extra Techcom en een dag karten.
c. In 2017 had de club nog een kleine hoeveelheid Club champagne deze is tijdens het laatste 
evenement opgegaan. In 2018 zijn we overgegaan naar de Italiaanse “champagne” of wel 

de Italiaanse champanoise “Antica Fratta” uit de “Franciacorta” streek. 

5. Toelichting begroting 2019:
a. In de begroting 2019 is rekening gehouden met de “Alpine Grant Tour” en is evenementen licht

verhoogd. We gaan er vanuit dat de AGT goed is in gerekend en dat het MZNF met een goede
bijdrage van de deelnemend leden kan worden georganiseerd.

b. Club artikelen:
Tijden de ALV van het clubjaar 2017 is besloten meer uit te geven aan clubreclame. Het gevolg
is geweest dat er “Clubpolo’s” zijn aangeschaft. De verkoop hiervan is behoorlijk goed gelopen
in het begin van het jaar.  We verwachten in 2019 nog een redelijk aantal te verkopen.

c. Rente:
De algemene verwachting voor 2019 is dat de rente niet tot nauwelijks hoger zou worden.

Contributie in 2019:
Er is geen verhoging van de contributie in 2019 wel zijn de lidmaatschap type uitgebreid dit
mede op voorstel van de leden tijdens de ALV van 2017.

De Lidmaatschappen v.a. 2019:
Membro Normale  per jaar € 130,00
Membro Speciale per jaar  €   40,00
Membro Precario per jaar  50% door Dealer en 50% door het nieuwe lid.
Associato  (donateurschap)   € 35,00 vanaf.
Preferred Supplier type super A  één maal advertentie per jaar.
Preferred Supplier type super B  viermaal een advertentie per jaar.


