Toelichting Financiën seizoen 2019 – 2020 en seizoen 2020 - 2021
Het seizoen 2020-2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 65
Het seizoen 2019-2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 521.
In het jaar 2018-2019 was afgesloten met een positief saldo van € 338.
In het seizoen 2019-2020 zijn er geen bijzondere inkomsten geweest. De contributie-inkomsten in
2019-2020 zijn flink lager door een terugloop van het aantal leden, een bedrag van ongeveer € 1.250.
Doordat er in 2019 – 2020 minder inkomsten zijn geweest, zijn er in dit seizoen weinig bijzondere
uitgaven gedaan.
In 2018-2019 zijn er wel extra uitgaven geweest
2 tafels aangeschaft voor onze locatie in Steenwijk, kosten € 600
vlaggen en vaandels van Delta € 188
In 2019-2020 hebben we extra uitgaven van € 160 geweest voor de verhuizing van Haskerdijken naar
onze huidige locatie in Heerenveen De Akkers.
Het afgelopen seizoen 2020-2021 kenmerkte zich door de invloed van Corona. Doordat we in
Heerenveen in de zomer van 2020 zijn overgestapt naar De Akkers, hoefde we geen zaalhuur te
betalen als we de zaal niet (konden) huurde. Hadden we nog in Haskerdijken gezeten dan was dat
wellicht anders geweest.
In het seizoen 2020-2021 is er in de januari en februari 2021 geen contributie geïnd. Vanaf maart tot
en met mei is er € 5 per maand aan contributie geïnd. In juni is er bij iedereen alleen de
basiscontributie van € 13,75 geïnd. De inkomsten van contributie waren ruim € 4.000 lager dan in het
seizoen 2019-2020.
De niet en minder contributie innen konden we doen omdat er ook geen zaalhuur door de gemeente
Heerenveen, Steenwijkerland en De Fryske Marren in rekening is gebracht. De kosten van zaalhuur
waren € 3.000 lager. Doordat er in het voorjaar 2021 geen competitiegeld afgedragen hoefde te
worden scheelde dit ook € 900.
In 2020-2021 is er wel extra aandacht besteed aan promotie, denk aan ledenwerfactie in Steenwijk
en de flink verbeterde kwaliteit van ons clubblad.
In 2020-2021 zijn er ook nieuwe afscheidingshekjes aangeschaft ter waarde van € 440 en hebben alle
leden een mooie clubhanddoek ontvangen, € 450
Begin 2021 zijn we begonnen met de verkoop van drinken en dergelijke, in het financieel overzicht is
er een verlies te zien van € 80 als gevolg van ‘over datum zijn’ van de gehele voorraad.
Al met al zijn we het jaar 2020-2021 ondanks de corona goed doorgekomen en sluiten we het
seizoen af met een kleine positief saldo van € 65.

