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Algemeen
Hieronder treft je een toelichting aan op het overzicht van uitgaven en
inkomsten 2021 van onze vereniging.
Ook dit jaar hebben de activiteiten van de vereniging onder druk gestaan als
gevolg van de corona maatregelen van de overheid, die wij moeten volgen.
Wat weer zijn uitwerking heeft op de inkomsten en uitgaven van ’t Eendeëi.
De verantwoording bestaat uit het overzicht van uitgaven en inkomsten,
afgezet tegen de door de ALV op 21 november 2020 vastgestelde begroting, en
de balans. Deze laatste wordt op de Algemene Leden Vergadering verstrekt.
Huisvesting
De post huisvesting laat elk jaar ongeveer hetzelfde beeld zien. Zo ook dit jaar.
In 2021 is er wel minder elektriciteit gebruikt, hetgeen logischerwijs een
gevolg is van de perioden van sluiting door Covid 19.
Box
In de box is het ook relatief rustig geweest. Ook hier is Covid 19 de
boosdoener. Wel zijn de materialen aangeschaft om de extra werkruimte (in de
container naast de box) gereed te maken. Dit zal in het voorjaar van 2022
gereed zijn.
Bar
De bar is een groot deel van het jaar 2021 gesloten geweest. De periode dat
de bar geopend was, is het assortiment bewust beperkt gehouden, om spillage
bij een nieuwe lockdown zo veel mogelijk te voorkomen.
Magazijn
Het magazijn heeft al met al een redelijk goed jaar gehad. Veel leden hebben
toch de weg naar het magazijn gevonden. Ondanks de lockdowns hebben de
leden hun eendje rijdend weten te houden en dat is dan weer een lichtpuntje in
tijden van Corona.
Qua automatisering is de draad opgepakt onder andere door een nieuwe laptop
aan te schaffen en de PIN-betalingen mogelijk te maken. Verder wordt

onderzocht in hoeverre het systeem voor het voorraadbeheer en de
administratie van het magazijn via een cloudapplicatie ingericht kan worden.
Dit heeft tal van voordelen, maar helaas ook nadelen, waaronder de kosten.
Dit vraagt een zorgvuldige voorbereiding om uiteindelijk de beste oplossing
voor het Ei te kunnen kiezen. Dit maakte ook, dat een deel van het budget nog
niet gebruikt is in 2021. In 2022 zal de knoop doorgehakt moeten worden.
Stalling
De binnenstalling blijkt permanent vol te staan, hetgeen verklaart waarom de
post “leegstand” buiten beschouwing is gelaten. Daarnaast is de buitenstalling
uitbereid van de winterperiode naar het gehele kalenderjaar. Hiertoe is vooral
besloten, omdat er vraag is naar een tijdelijke stalling in verband met op
handen zijnde projecten. Er is meer behoefte aan stallingplaatsen buiten, maar
daartoe is niet besloten teneinde ruimte beschikbaar te houden voor de leden
om op het terrein te kunnen parkeren, nu de Van Helmontstraat sinds dit jaar
ook op zaterdag betaald parkeren kent.
Cursussen
Onze club heeft ook in 2021 eigenlijk geen last gehad van opzeggingen als
gevolg van Covid-19 en het achterwege blijven van activiteiten. Nieuwe leden
vinden desondanks hun weg naar de vereniging en melden zich aan. Voorwaar
een hoopvolle ontwikkeling. Voor het resultaat van opzeggingen en
aanmeldingen zie het bestuursverslag.
Contributies
Onze club heeft ook in 2021 eigenlijk geen last gehad van opzeggingen als
gevolg van Covid-19 en het achterwege blijven van activiteiten. Nieuwe leden
vinden desondanks hun weg naar de vereniging en melden zich aan. Voorwaar
een hoopvolle ontwikkeling. Voor het resultaat van opzeggingen en
aanmeldingen zie het bestuursverslag.
Publiciteit
Door Corona zijn er nagenoeg geen externe publiciteitsactiviteiten geweest.
De kosten van het maken van de Ei-krant en het verzenden zijn lager dan het
begrote bedrag. Voor 2022 worden echter wel hogere kosten verwacht doordat
de papierprijzen en de kosten voor verzending fors gestegen zijn.
Evenementen
Door de inmiddels bekende reden hebben diverse evenementen geen doorgang
kunnen vinden. Door aanpassingen in de programma’s (‘coronaproof’) hebben
de Operatie Nachtvlucht, zomertour en Ei-feest doorgang kunnen vinden.

Bestuur
De BBQ voor de vrijwilligers ging in 2021 gelukkig wel door. Het is een goede
zaak om de vrijwilligers die daaraan behoefte en daarvoor de tijd hebben
bijeen te laten komen in een informele sfeer.
Daar stond tegenover dat de herhalingscursus reanimatie ook dit
verenigingsjaar geen doorgang vond.
Samenvatting
Er was op 21 november 2020 door de Algemene Ledenvergadering een
begroting goedgekeurd waarin een tekort werd verwacht van € 3.000. Het
boekjaar is uiteindelijk afgesloten met een positief saldo van € 5.507. Een
verschil met de prognose van afgerond € 8.500.
De grootste verschillen waren (bedragen vanaf € 250 en afgerond):
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•
•

•
•
•

Huisvesting
Nutsvoorzieningen en veiligheid
Box
Huur, lastikken, autoambulance
Gereedschap, reparatie, vervanging
Werkruimte, aanschaffingen
diverse kosten
Bar
Resultaat inkopen en verkopen
Magazijn
Resultaat inkopen en verkopen
Automatisering
Diversen materialen/gereedschappen
Stalling
Binnen- en buitenplekken
Contributies
Opbrengst contributies en donaties
Bestuur
Reiskosten
AED training
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-1.250
-1.400
350
-450
500
-2.250
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-900
400
-500
-1.000

