2021

Västerås vollebollklubb BUDGET ht-20 vt-21

2021

700 000 kr

PROCENT AV INKOMST SOM SPENDERATS

110%

600 000 kr

524 350,00
kr

576 274,00
kr

500 000 kr

SAMMANFATTNING
Summa månadsinkomst

524 350,00 kr

400 000 kr

Summa månadsutgifter

576 274,00 kr

300 000 kr

SALDO

-51 924,00 kr

200 000 kr
100 000 kr
0 kr
Inkomst

Antal medlemmar beräknas till cirka 136 för den kommande
året.

Beachverksamhetensbudget har framställts av beachsektionen.

Utgifter

MÅNADSINKOMST
Post
Medlemsavgifter

Belopp
34 000,00 kr

k

Bidrag

170 000,00 kr

k

Träningsavgift

147 200,00 kr

k

Seriespelsavgift

21 600,00 kr

k

Sponsor

24 000,00 kr

k

5 000,00 kr

k

Försäljningsintäkt

81 600,00 kr

k

Beachverksamhet

40 950,00 kr

k

Matchintäkt

Bidrag uppräknad något då vi har fått in extra corona stöd
under sommaren om ca 14 tkr

Försäljningsintäkt baseras på att samtliga medlemmar bidrar
med en försäljningsintäkt om 600 kr
Sereiespelsavgift förutsätter att samtliga spelar kommer att
licenseras som ingå i spel för div 1 och 2
Beachverksamhet: De intäkter som uppstår 1 juni 2021 till
sista maj 2022, Ca 21tkr är redan de intäkter som har
uppstått under juni-augusti 2021 och överiga ca 20 tkr är de
som planeras uppstå fram tills sista maj 2022

MÅNADSUTGIFTER
Post
Hallhyra

Belopp
220 000,00 kr

Domararvode

43 500,00 kr

CUP

40 000,00 kr

SVBF

110 000,00 kr

Reseersättning
Bankavgift

25 000,00 kr
2 500,00 kr

Material

15 000,00 kr

Matchkläder

25 000,00 kr

Matchutgifter

61 000,00 kr

Beachkostnad

34 274,00 kr

Hallhyra, avser ordinarie matcher och träningar samt 3
dagar med tuneringar (a-damer samt 2 st sammandrag)
Cup: Netto för cup intäkter och utgifter baseras på år 19/20
bl.a fyrmanna, uppsala volley detta år låg denna på 25 tkr i
år har vi fler lag och fler tuneringar som bekostas

SVBF: Kostand f.år hamnade på 48 tkr denna utökas om 58
tkr om SM och Mikasa som kommer ske under säsongen.
Kostand på 48 tkr avser licenser samt divisionsspelasavgifter
Reseersättning: Utökas då fler grupper kommer köra till
matcher mot år 19/20 (år 20/21 ej gemförbar pga.
Pandemin)
Material: En prel. Kostnad för det som behöver införskaffas
under året
Matchkläder: avser inköp av machkläder för Div 1 damer
och "Pojklaget"

Post

Belopp

Matchutgifter: Innehar bl.a. en stor post på Norrlandsresa,
posten reserveras om samma kostand mot år 19/20 samt
övriga avgifter förknippade med längre resor
Beachkostander: De kostander som uppstår 1 juni 2021 till
sista maj 2022, utom material som har införskaffats under
maj 2021. Ca 5 tkr är redan de kostander som har uppstått
under juni-augusti 2021 och överiga ca 30 tkr är de som
planeras uppstp fram tills sista maj 2022
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