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Västerås vollebollklubb BUDGET ht-20 vt-21
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SAMMANFATTNING
Summa Intäkt

368 500,00 kr

Summa Kostnad

458 000,00 kr
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-89 500,00 kr
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Förhoppningar som man ej tog hänsyn till i Budgeten

Antal medlemmar e uppräknad om 10 st vuxna inkl.
medlemsavgift, förs avgift, seriespelsavgift. Naturligtvis hoppas
vi på extra medlemmar under säsongen dock behöver vi räkna
med eventuella bortfall, spelande tränare med reducerad avgift
samt syskon som ej betalar in medlemsavgiften dubbelt. Därav
är det rimlig att spelarrelaterade avgifter kan räknas med ovan
angivna siffror.
Vi räknar med att kunna få tillbaka avgiften för flygbiljetter till
Norrland för herrlag med 10 000 kr, dock är detta något vi inte
har fått sedan i mars.
Vi räknar med att kunna få in eventuella avgifter för säsongen
innan med 14 000 kr.
Jomalaresa har vi reserverat 7 000 kr till i budgeten men denna
ressa kan eventuellt bli inställd pga. restriktioner. Ingen
reducering för denna kan vi räkna med ännu.
Om klubbens förhoppningar blir av får vi in en extra intäkt om
minst 44 000 kr vilket skulle resultera i en nettoförlust på 45 500
kr.
Vår snittsponsorintäkt brukar ligga på runt 30 000 kr, detta år
har vi inga sponsorer varför om sådana skulle kunna uppkomma
kan klubbens ekonomi för året resultera i att intäkter kommer
netta ut kostnader. Alla medlemmar är välkomna att bidra på ett
eller annat sätt.

Utgifter

MÅNADSINKOMST
Post
Medlemsavgifter

Belopp
22 200,00 kr

Bidrag

150 000,00 kr

Träningsavgift

104 300,00 kr

Seriespelsavgift

19 200,00 kr

Sponsor

0,00 kr

Matchintäkt

0,00 kr

Försäljningsintäkt

61 800,00 kr

Beachverksamhet

11 000,00 kr

MÅNADSUTGIFTER
Post
Hallhyra

Belopp
201 000,00 kr

Domararvode

43 500,00 kr

CUP

30 000,00 kr

SVBF

80 000,00 kr

Reseersättning

15 000,00 kr

Bankavgift

2 500,00 kr

Material

15 000,00 kr

Matchkläder

10 000,00 kr

Matchutgifter

61 000,00 kr

