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Datum: 27-09-2021 

Toelichting op de Jaarrekening 2020-2021 en de Begroting 2021-2022 (versie 2) 

 

1: Financiële overzicht afgelopen verenigingsjaar (2020-2021). Zie de 3e kolom. 

Dit verenigingsjaar stond sterk in het teken van corona. Dat waren we ons al bewust bij het 

opstellen van de begroting voor 2020-2021, waarin we een negatief resultaat verwachtten 

van €12.060,-. Ten opzichte van die begroting valt het resultaat mee. Het negatieve resultaat 

bedraagt namelijk €3155,-- 

In de eerste helft van het verenigingsjaar gingen de meeste cursussen door. Wel moesten 

enkele cursussen worden ingekort. De cursisten zijn daarvoor gecompenseerd en de 

docenten kregen die lessen ook niet uitbetaald. Dat was met hen vooraf ook afgesproken. 

De cursussen leverden slechts de helft aan inkomsten op van wat was begroot. Maar ook de 

docent-kosten kwamen lager uit dan was geraamd. 

In de tweede helft van het verenigingsjaar was het BVO-gebouw gesloten. Er vonden geen 

cursussen of andere activiteiten plaats in verband met corona. Alleen het Odensehuis 

gebruikte het gebouw 1 of 2 keer week, ook gedurende de zomermaanden.. 

De contributie-inkomsten bleven op het normale niveau. De energiekosten en de 

schoonmaakkosten ((zie huisvestingskosten) kwamen uiteraard flink lager uit dan was 

begroot. In de algemene kosten zien we geen grote veranderingen. 

Al met al heeft de vereniging het afgelopen jaar dus een klein verlies geleden, maar veel 

minder was voorzien. 

2: Begroting komend verenigingsjaar (2021-2022). Zie de 4e kolom. 

Kijken we vooruit naar het komende verenigingsjaar, dan zijn we optimistisch. Veel leden 

schrijven zich in op de vele cursussen die worden aangeboden. De meeste cursussen gaan 

door, een aantal cursussen voor de periode tot december zijn volgeboekt. Kortom het lijkt 

erop dat het weer wordt zoals het was vóór de corona uitbrak. Toch moeten we ons niet rijk 

rekenen. Er kunnen zo weer nieuwe coronavarianten ten tonele verschijnen. Het kan zomaar 

blijken dat er weer beperkende maatregelen nodig zijn. 

Voor de begroting betekent dit dat we alle kosten begroten zoals vóór corona, maar dat we 

de cursusdeelname (dus de inkomsten) 10 procent lager inschatten. 

Dan komen we uit op een klein negatief resultaat over het verenigingsjaar 2021-2021 van € 

1226,-- 

De reserve van de vereniging is gezond en kan een dergelijk verlies goed dragen. 


