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Sociëteit de Vereeniging Begroting 2021 - 2022 
 

Inleiding 

De begroting 2021 – 2022 is opgesteld door bestuur en is voor komend jaar taakstellend. Hierbij is 

geen rekening gehouden met de  verwachte renovatie/groot onderhoud, omdat hier nog geen  

besluitvorming heeft plaatsgevonden. Daarnaast is het verloop van de COVID-19 pandemie en de 

daarmee samenhangende maatregelen nog dermate onzeker dat we de begroting 2020 en de 

realisatie 2020 als richtlijn aangehouden. 

Het bestuur heeft hiervoor de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

Leden 

We verwachten na de zomer langzaam aan weer te beginnen met gedeeltelijke openstelling en dus 

ook leden te gaan werven. Ook de activiteiten voor de leden worden dan weer opgestart. Het 

bestuur blijft kijken naar mogelijkheden om de leden te blijven te betrekken bij onze mooie 

Vereeniging. De begrote uitgaven voor de leden zijn nagenoeg gelijk gehouden aan de begroting 

2020. Wij achten de ledenbinding door middel van nieuwsbrieven en mogelijke digitale activiteiten 

erg belangrijk. 

Gebouw  

We zijn vooralsnog uitgegaan van dezelfde omzet als 2020 van de commerciële verhuur, waarbij we 

langzaam aan de eerste verzoeken weer binnen krijgen. De vaste gebruikers, zangvereniging en 

biljart club, zullen ook pas weer terug komen indien het toegestaan is.  

De uitgaven aan het pand worden beperkt zoveel als mogelijk, naast de schoonmaak en gas, water en 

elektra verbruik. Het noodzakelijke onderhoud wordt gedaan, zoals de vervanging van twee Cv-ketels 

en herstel van de ventilatie in de grote zaal. Uitgaven die uitgesteld kunnen worden, worden 

vooruitgeschoven.  

De voorbereiding van de renovatie verwachten we af te ronden door middel van besluitvorming bij 

de eerste mogelijkheid van een fysieke vergadering van de leden.  

De financiële buffer die we toch in 2020 hebben kunnen opbouwen, zetten we daar in waar het 

nodig is en dat is geen verdere achteruitgang van het pand. 

Bij de nader perspectief tot opening en mogelijkheid tot ondernemen van activiteiten, zal het 

bestuur de cijfers opnieuw beoordelen en ons financiële verwachting opnieuw met de leden delen.  

 

 

 

 

 


