
SPECIFICATIE ONKOSTEN PAU 2021

aantal duiven 4614

reiskosten 5,70

afdracht aan internationale  inrichter -5,00

afdracht voor KBDB via inrichter -0,10

resteert voor ZLU aan reiskosten 0,60

inleg 1,20

restorno 0,65

totaal inkomsten voor dekken onkosten ZLU 2,45

omringen duiven 0,285

verzenden post naar Belgie 0,010

reportage winnaar 0,011

foto van winnaar 0,066

bloemen winnaar 0,011

bokalen 0,386

ophalen duiven Nederland 0,516

ophale duiven limburg 0,176

kampioenschappen 0,087

verzekeringen 0,054

huren  loodsen etc. 0,136

kantoorkosten (omslagen, stickers etc) 0,035

accountant 0,079

kosten vergaderingen incl. buitenland 0,086

vergoeding meldposten 0,086

representatiekosten 0,022

bankkosten 0,016

loodskosten materialen etc 0,254

b.t.w. 0,303

dopingbeleid 0,020

totaal onkosten 2,64

negatief -0,19



SPECIFICATIE ONKOSTEN AGEN 2021

aantal duiven 12700

reiskosten 3,90

afdracht aan internationale  inrichter -3,20

afdracht voor KBDB via inrichter -0,10

resteert voor ZLU aan reiskosten 0,60

inleg 1,20

restorno 0,70

totaal inkomsten voor dekken onkosten ZLU 2,50

omringen duiven 0,238

verzenden post naar Belgie 0,002

reportage winnaars 0,008

foto van winnaars 0,048

bloemen winnaars 0,008

bokalen 0,275

ophalen duiven Nederland 0,214

ophale duiven limburg 0,024

kampioenschappen 0,063

verzekeringen 0,054

huren  loodsen etc. 0,136

kantoorkosten (omslagen, stickers etc) 0,035

accountant 0,079

kosten vergaderingen incl. buitenland 0,086

vergoeding meldposten 0,086

representatiekosten 0,022

bankkosten 0,016

loodskosten materialen etc 0,254

b.t.w. 0,303

dopingbeleid 0,020

totaal onkosten 1,97

positief 0,53



SPECIFICATIE ONKOSTEN BARCELONA 2021

aantal duiven  4838

reiskosten 5,70

afdracht aan internationale  inrichter -5,00

afdracht voor KBDB via inrichter -0,10

resteert voor ZLU aan reiskosten 0,60

inleg 1,20

restorno 0,65

totaal inkomsten voor dekken onkosten ZLU 2,45

omringen duiven 0,295

verzenden post naar Belgie 0,005

reportage winnaars 0,010

foto van winnaars 0,063

bloemen winnaars 0,010

bokalen 0,381

ophalen duiven Nederland 0,492

ophale duiven limburg 0,168

kampioenschappen 0,083

verzekeringen 0,054

huren  loodsen etc. 0,136

kantoorkosten (omslagen, stickers etc) 0,035

accountant 0,079

kosten vergaderingen incl. buitenland 0,086

vergoeding meldposten 0,086

representatiekosten 0,022

bankkosten 0,016

loodskosten materialen etc 0,254

b.t.w. 0,303

dopingbeleid 0,020

totaal onkosten 2,60

negatief -0,15



SPECIFICATIE ONKOSTEN MARSEILLE 2021

aantal duiven  4310

reiskosten 4,05

afdracht aan internationale  inrichter -3,35

afdracht voor KBDB via inrichter -0,10

resteert voor ZLU aan reiskosten 0,60

inleg 1,20

restorno 0,65

totaal inkomsten voor dekken onkosten ZLU 2,45

omringen duiven 0,377

verzenden post naar Belgie 0,006

reportage winnaar 0,012

foto van winnaar 0,070

bloemen winnaar 0,012

bokalen 0,413

ophalen duiven Nederland 0,675

ophale duiven limburg 0,072

kampioenschappen 0,093

verzekeringen 0,054

huren  loodsen etc. 0,136

kantoorkosten (omslagen, stickers etc) 0,035

accountant 0,079

kosten vergaderingen incl. buitenland 0,086

vergoeding meldposten 0,086

representatiekosten 0,022

bankkosten 0,016

loodskosten materialen etc 0,254

b.t.w. 0,303

dopingbeleid 0,020

totaal onkosten 2,82

negatief -0,37



SPECIFICATIE ONKOSTEN NARBONNE 2021

aantal duiven  8188

reiskosten 4,05

afdracht aan internationale  inrichter -3,35

afdracht voor KBDB via inrichter -0,10

resteert voor ZLU aan reiskosten 0,60

inleg 1,20

restorno 0,62

totaal inkomsten voor dekken onkosten ZLU 2,42

omringen duiven 0,229

verzenden post naar Belgie 0,003

reportage winnaar 0,006

foto van winnaar 0,037

bloemen winnaar 0,006

bokalen 0,217

ophalen duiven Nederland 0,291

ophale duiven limburg 0,099

kampioenschappen 0,049

verzekeringen 0,054

huren  loodsen etc. 0,136

kantoorkosten (omslagen, stickers etc) 0,035

accountant 0,079

kosten vergaderingen incl. buitenland 0,086

vergoeding meldposten 0,086

representatiekosten 0,022

bankkosten 0,016

loodskosten materialen etc 0,254

b.t.w. 0,303

dopingbeleid 0,020

totaal onkosten 2,03

positief 0,39



SPECIFICATIE ONKOSTEN PERPIGNAN 2021

aantal duiven  4873

reiskosten 4,15

afdracht aan internationale  inrichter -3,45

afdracht voor KBDB via inrichter -0,10

resteert voor ZLU aan reiskosten 0,60

inleg 1,20

restorno 0,65

totaal inkomsten voor dekken onkosten ZLU 2,45

omringen duiven 0,312

verzenden post naar Belgie 0,005

reportage winnaar 0,010

foto van winnaar 0,062

bloemen winnaar 0,010

bokalen 0,365

ophalen duiven Nederland 0,489

ophale duiven limburg 0,167

kampioenschappen 0,082

verzekeringen 0,054

huren  loodsen etc. 0,136

kantoorkosten (omslagen, stickers etc) 0,035

accountant 0,079

kosten vergaderingen incl. buitenland 0,086

vergoeding meldposten 0,086

representatiekosten 0,022

bankkosten 0,016

loodskosten materialen etc 0,254

b.t.w. 0,303

dopingbeleid 0,020

totaal onkosten 2,59

negatief -0,14



TOTAAL 

PAU -0,19

AGEN 0,53

BARCELONA -0,15

MARSEILLE -0,37

NARBONNE 0,39

PERPIGNAN -0,14

ONVOORZIENE KOSTEN PER DUIF 0,07

Samenstelling:

P. Franssen Penningmeester


