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Algemeen
Hieronder treft je een toelichting aan op het overzicht van uitgaven en
inkomsten 2020 van onze vereniging.
Het zal geen van je verbazen dat ook de inkomsten en uitgaven van onze
vereniging in dat jaar onder invloed hebben gestaan van de maatregelen die
van overheidswege werden getroffen in verband met de Covid-19 uitbraak.
Maatregelen die wij als vereniging natuurlijk hebben moet volgen.
Dat begroting en werkelijke uitgaven desondanks niet verder uiteen liggen dan
andere jaren komt doordat tijdens de ALV van 27 juni 2020 bij de opstelling en
vaststelling van de begroting voor 2020 reeds was geanticipeerd op de
genoemde maatregelen.
De verantwoording bestaat uit het overzicht van uitgaven en inkomsten,
afgezet tegen de door de ALV op 27 juni 2020 vastgestelde begroting, en de
balans. Deze laatste wordt op de Algemene Leden Vergadering verstrekt.
Huisvesting
Wat bij Huisvesting opvalt is dat de uitgaven voor nutsvoorzieningen en
veiligheid substantieel hoger waren dan begroot. Voor nutsvoorzieningen werd
dit grotendeels veroorzaakt door de jaarafrekening gebruik elektra (nabetaling)
en de hogere maandelijkse last die hieruit voortvloeit.
De hogere kosten van veiligheid hebben alles te maken met de
coronamaatregelen.
Daar staat tegenover dat voor onderhoud weinig is uitgegeven, wat ook weer
te maken heeft met de beperkte toegang resp. sluiting van ’t Ei.
Ook de uitgaven voor belastingen bleven ver achter. In 2020 werd een flinke
restitutie ontvangen over de jaren 2018 en 2019.
Box
De uitgaven voor de Box bleven ver achter op de begroting. Dat had meerdere
oorzaken.
Door de aanschaf van een gebruikt puntlasapparaat werd maar liefst € 1.550
bespaard. Voorts behoefde er weinig gereedschap te worden

vervangen/gerepareerd. Daartegenover stonden dan wel weer hogere uitgaven
voor diverse kosten, veroorzaakt o.a. door de reparatie van het mig/mag
lasapparaat (€ 740) en wat kleinere, niet voorziene uitgaven.
De container naast de box kon nog niet worden ingericht, waardoor deze
begrotingspost niet volledig werd benut.
Bar
De bar is een groot deel van 2020 dicht geweest, wat zijn weerslag heeft
gehad op de inkopen en verkopen.
De kosten van de bar zijn hoger dan begroot vanwege een cursus sociale
hygiëne die één van de medewerkers heeft gevolgd.
Magazijn
Bij het magazijn vallen op de lagere inkopen en verkopen, die echter geen
invloed hebben op het resultaat. In 2020 werden geen uitgaven gedaan voor
automatisering terwijl die wel waren verwacht. Daardoor valt het resultaat van
het magazijn ook gunstiger uit dan verwacht.
Stalling
De binnenstalling werd volledig benut en de buitenstalling had een betere
bezetting dan voorzien. Wat het resultaat gunstig beïnvloedt.
Cursussen
Het mag duidelijk zijn dat Covid-19 ervoor heeft gezorgd dat ook in de tweede
helft van het jaar de cursussen moesten worden stilgelegd. De cursus revisie
versnellingsbak, wel begonnen, kon niet worden afgemaakt.
Contributies
Onze club heeft geen last gehad van opzeggingen als gevolg van Covid-19 en
het achterwege blijven van activiteiten. De aanwas van nieuwe leden is
onverminderd doorgegaan, zij het minder dan in voorgaande jaren. Voor het
resultaat van opzeggingen en aanmeldingen zie het bestuursverslag.
Publiciteit
Hier volgen de uitgaven de begroting vrijwel één op één. Covid-19 heeft geen
invloed gehad op het uitbrengen van clubblad en kalender. In deze tijden hét
bindmiddel met de leden.
Evenementen
Er was nog enige hoop dat Operatie Nachtvlucht, uitgesteld in het voorjaar, in
het najaar kon worden verreden. Maar dat bleek helaas niet het geval. Er
waren wel al uitgaven gedaan, m.n. voor de schildjes die met enige aanpassing

kunnen worden hergebruikt.
De zinderende zomertoer heeft in de periode dat Covid-19 een stapje terug
deed wel plaatsgevonden.
Bestuur
De BBQ voor de vrijwilligers ging niet door. Om hen toch in het zonnetje te
zetten werden cadeaubonnen en tompoezen verstrekt. De cadeaubonnen
zorgden voor een overschrijding van de begroting.
Daar stond tegenover dat de herhalingscursus reanimatie geen doorgang vond.
Samenvatting
Er was op 27 juni 2020 door de Algemene Ledenvergadering een begroting
goedgekeurd waarin een overschot werd verwacht van € 1.158. Het boekjaar is
afgesloten met een positief saldo van € 7.407, dus € 6.249 meer dan was
geprognotiseerd.
De grootste verschillen waren (bedragen vanaf € 250 en afgerond):
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