Toelichting bij MRV begroting 2022 t.b.v. AV:

1. Algemeen:
Bij het opstellen van de begroting van de MRV over 2022 is het format gehanteerd zoals dat
ook in 2021 is gebruikt.
2. Postgewijze toelichting:
Algemene baten:
De algemene baten van de MRV over 2021 betreffen alleen de bijdragen van de OPCO’s.
Voor 2022 is rekening gehouden met een bijdrage van KMar en CLAS.
3. Bij de begroting over 2022 wordt uitgegaan van het niet heffen van contributie bij afdelingen
en gelieerde organisaties. Dit besluit moet door de AV worden goedgekeurd.
4. Algemene kosten:
Bestuurskosten: Hieronder worden verstaan kosten zoals bloemen bij lief en leef
gebeurtenissen, kleine geschenken, kosten van koffie en lunch bij besprekingen, reiskosten
bij evenementen;
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering: De verzekering die de MRV heeft afgesloten ter
dekking van eventuele aansprakelijkstellingen;
Aanschaf/graveren erepenningen: Spreekt voor zich. In 2022 is een nieuwe voorraad van 6
erepenningen in zilver aangeschaft;
Kosten website: De kosten die de MRV maakt voor het onderhouden van de MRV site,
inclusief emailadressen, beveiligingscertificaat enz.
Bijdrage SMR: De kosten van de website worden gedeeld met de SMR;
Kosten betalingsverkeer: De kosten van het aanhouden van een bankrekening (RABO);
Lidmaatschap KNHS: De MRV betaalt een groepslidmaatschap aan de KNHS;
Nieuwjaarsreceptie: Het DB heeft besloten, gelet op de Coronamaatregelen in 2022 geen
Nieuwjaarsreceptie te organiseren. Wel is rekening gehouden met een aangeklede borrel na
afloop van de jubileumrit (zie post kosten jubileumrit).
Kosten oprichting Comité Militaire Jachten: Van de eerder gereserveerde € 1.000 is in 2021
€ 437 gerealiseerd. Het restantbedrag staat voor 2022 op de begroting.
5. Wedstrijden/evenementen:
Verenigingscompetitie: Voor 2022 wordt geen spring- of dressuurcompetitie georganiseerd;
Kosten NMKR/D/S/E: Voor deze militaire kampioenschappen wordt op basis van ervaringen
uit eerdere jaren rekening gehouden met maximaal € 3.000. Dat bedrag is ongeveer gelijk
aan de bijdrage die de MRV ontvangt van de BIMS voor het organiseren van de NMKR’n.
Bijdrage MPTTP: Aan de organisatie van de MPTTP is en bedrag toegezegd ter ondersteuning
van de organisatie van de MPTTP in 2022. Eenmalig is het bedrag verhoogd van € 750 naar
€ 1.500.
6. Overige kosten wedstrijden: Kosten voor prijzen enz.
7. Talentontwikkeling:
Het DB heeft besloten voor elke discipline binnen de militaire ruitersport (D/S en E) een

talentcoördinator aan te stellen die door het organiseren van trainen enz. een bijdrage kan
leveren aan het ontwikkelen van militaire dressuur/spring/eventingruiters.
Eventingtenues: Voor de eventingruiters zijn eventingtenues aangeschaft met als doel de
herkenbaarheid van eventingruiters tijdens wedstrijden te vergroten. Het bedrag op de
begroting ziet op de mogelijke aanschaf van extra tenues.
8. Jubileum:
Omdat de jubileumrit i.v.m. 65 jarig bestaan van de MRV in 2021 niet kon doorgaan, is
besloten deze rit te organiseren in 2022. Een deel van de kosten van die rit wordt gedragen
door de ruiters. De MRV draagt bij door de kosten van o.a. lunch en BBQ deels te betalen.
Daarnaast wordt na afloop van de jubileumrit een aangeklede borrel georganiseerd voor alle
MRV leden.
9. Transportkosten hindernis:
Betreft de kosten van het verplaatsen van de hindernis van de “stalling” naar de wedstrijden
vv..
Net als in 2022 is de realisatie van de begroting mede afhankelijk van het doorgaan van
evenementen al dan niet door bijv. Corona maatregelen.
In de huidige vorm laat de begroting een negatief resultaat zien van ruim € 2.000. Als de eenmalige
kostenposten (oprichting CMJ en jubileumrit MRV) buiten beschouwing worden gelaten, zou de
begroting een positief saldo laten zien. Gelet op het eigen vermogen van de MRV lijkt de begroting in
haar huidige vorm aanvaardbaar.

