
 

Bijlage 6 – AV 8 september 2021 

 

Geachte Soosleden. 

 

Ten behoeve van de verantwoording die wij dienen af te leggen aan de leden van onze sociëteit De 

Vereeniging, heeft u het financieel jaarverslag 2020 ontvangen. Deze notitie is als korte toelichting op 

de jaarrekening 2020. Deze notitie en het financieel jaarverslag wordt besproken met de kascontrole 

commissie op een nog nader te bepalen tijdstip. Deze laatste zal haar bevindingen rapporteren aan de 

leden. 

 

De belangrijkste punten van het financiële jaarverslag: 

 

De impact van de Covid-19 pandemie heeft ook bij de sociëteit een behoorlijk tegenslag teweeg 

gebracht. De inkomsten zijn aanzienlijk gedaald waardoor getracht is zoveel mogelijk de uitgaven te 

beperken. Uitgaven voor de leden zijn gedaald door minder activiteiten, uitgaven aan het pand zijn 

beperkt tot het minimale.  

 

De netto inkomsten zijn gedaald met € 8.500 ten opzichte van 2019 en € 5.700 lager dan begroot. In 

2020 zijn de inkomsten € 16.600 lager en de uitgaven zijn € 8.100 lager ten opzichte van 2019. 

 

Inkomsten 

• Het aantal nieuwe leden is met 2 toegenomen en helaas is afscheid genomen van een aantal 

leden. Per saldo zijn we gelijk gebleven. 

• De omzet uit de commerciële zaalverhuur en de vaste huurders, de biljartclub en de zangclub, 

is het meest gedaald. De verhuur van het kantoor en de woningen is gelijk gebleven. 

 

Uitgaven 

• Anonymus 

Onze anonymus heeft als gevolg van minder activiteiten, het budget niet geheel overgemaakt 

gekregen. Ondanks de maatregelen hebben ze toch een aantal leuke activiteiten kunnen 

organiseren. Het is jammer dat deze enthousiaste commissie zo ingeperkt wordt door Covid-

19. 

• Bestuurskosten 

Het bestuur heeft zoveel mogelijk gekeken naar de kosten en uit te geven waar nodig. De 

reguliere uitgaven zijn flink gedaald. De overschrijding op activiteiten heeft met name te 

maken het kerstgeschenk. Daarnaast heeft na de zomer getracht toch gedeeltelijk open te zijn 

voor de leden met een verrekening met onze huiscateraar Sallo’s 
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Gebouw exterieur 

De kosten aan het gebouw zijn nagenoeg gelijk gebleven. De energiekosten zijn 8% gedaald 

door minder verbruik. De opstalverzekering was een flinke tegenvaller begin 2020.  

 

• Gebouw interieur 

In 2020 is eea aan het interieur verbeterd/vervangen. De schoonmaakkosten zijn naar 

beneden gebracht voor het minder verbruik door de leden maar het pand moet wel schoon 

blijven. Het klusteam heeft aantal zaken goed hersteld en verbeterd. 

 

• Overige uitgaven 

De grootste uitgaven afgelopen jaar waren de uitgaven aan de verbeterde website. Hij draait 

op een beter platform en is overzichtelijker.  

 

Het bestuur stelt de Algemene Vergadering voor het operationele resultaat à € 10.857 toe te 

voegen aan de voorziening groot Onderhoud.  

 

In 2020 zijn geen uitgaven ten laste van deze voorziening gebracht. De voorbereiding aan de 

verbouwing is verder uitgevoerd zonder verrekening van de gemaakte uren. 

 

 

 

 

 

 

 


