
 

Memo 

 

Algemeen 

Afgelopen jaar 2022 is het jaar dat de Vereeniging weer is open gegaan na de moeilijke corona 

periode. De beperkingen zijn in de winter-voorjaar opgeheven.  

 

Daarna zijn we in een energiecrises gekomen waardoor de energiekosten flink zijn gestegen. 

De stijging van de energielasten is gedeeltelijk afgewend op de verhuur en daarnaast is in het najaar 

€ 6.800 aan extra energiebijdrage door 61 leden opgebracht, waaruit de betrokkenheid bij de leden 

zichtbaar is. Nogmaals dank. 

 

In het afgelopen jaar hebben we geprofiteerd van een inhaalslag in de verhuur en is hier veel omzet 

gerealiseerd (ruim € 59.000). Daar heeft een aantal personen echt hard voor gewerkt, chapeau. 

 

Het netto resultaat is in 2022 met € 24.481 gestegen ten opzichte van 2021 en komt daarmee uit op  

€ 38.105.  

In 2022 zijn de liquide middelen gestegen met bijna € 39.000. De stand van de liquide middelen 

komen mede daardoor per 31-12-2022 uit op € 117.940. Dit is ruim voldoende boven het minimale 

weerstandsvermogen van € 50.000. 

 

Inkomsten 

De inkomsten zijn flink gestegen met € 54.500, die volledige het gevolg zijn van de gestegen 

inkomsten uit verhuur van de grote zaal. 

 

Uitgaven  

De uitgaven zijn per saldo gestegen met € 29.400 gestegen ten opzichte van 2021.  

De uitgaven aan het gebouw (met name de energielasten) zijn flink gestegen.  

Anonymus heeft zijn volledige bijdrage ontvangen. 

Uitgaven aan de verzekeringen, heffingen en algemene verenigingskosten zijn licht gedaald.  

 

Per saldo 

Per saldo heeft de openstelling weer een grote impuls gegeven aan onze Sociëteit en is de zaal 

ingezet om de financiën van de vereniging op orde te krijgen, ondanks de opgelopen energielasten en 

hebben we als vereniging weer laten zien om een bindende factor te zijn tussen de leden. 
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