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AAN ONZE LEDEN 
Bedrijfsmatige hoogtepunten 

De afgelopen 2 seizoenen zijn gekenmerkt door de Covid-19 pandemie. Deze periode hebben 

we ook aangegrepen om een aantal belangrijke wijzigingen door te voeren in onze vereniging 

en te gaan bouwen aan een nieuwe identiteit en afscheid te nemen van oude patronen en 

culturen die ons in de weg hebben gezeten als vereniging en die niet bruikbaar zijn in de 

toekomst. 

 

We hebben de focus gelegd op de ontwikkeling van de jeugd en is er een actief programma 

opgestart om het kader van de vereniging opnieuw op te bouwen en leden uit te dagen mee te 

helpen de vereniging weer opnieuw op te bouwen. Naast Covid-19 heeft ook deze focus ertoe 

geleid dat enkele leden zijn gestopt met volleyballen bij NVC. 

 

Financiële hoogtepunten 

Het resultaat over seizoen 2020-2021 is € 998 negatief. 

Door de overheidsmaatregelen voor de Covid-19 pandemie is het seizoen 2020-2021 een 

aangepast seizoen voor zowel de opbrengsten als de kosten. 

Voorzitters: 

Sander Bos  

Willem Blankevoort 
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FINANCIËLE OVERZICHTEN 2020-2021 
 

Overzicht van financiële positie (Balans) 

 
 

Toelichting 

Going concern principe 

Op basis van de huidige cijfer en balanspositie kunnen we vanuit gaan dat de vereniging niet 

binnen voorzienbare tijd (12 maanden) een risico tot liquidatie (faillissement) loopt. 

 

Echter met de resultaten van afgelopen jaren en de verwachte resultaten zal de liquiditeit 

mogelijk problemen ondervinden binnen een aantal jaren. 
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Overzicht van het totaalresultaat (winst en verlies) 

 
 

Toelichting 

Het resultaat over seizoen 2020-2021 is € 998 negatief. 

 

 De post subsidie is negatief gepresenteerd, doordat er te veel subsidie in voorgaand jaar is 

ontvangen en deze terugbetaald moest worden. 

 

 De zaalhuur voor dit seizoen is gebaseerd op de afgesloten contracten met de Gemeente 

Nieuwegein. 

 De onkostenvergoedingen van de trainers is gebaseerd op de invulling per team zoals deze 

nu bekend is en waarvoor contracten zijn afgesloten. 

 De kosten voor Nevobo zijn bepaald door de Nederlandse Volleybal Bond doormiddel van de 

teaminschrijvingen en de lidmaatschapsgelden. 

 In de post materiaal zijn opgenomen de kosten die we voor dit seizoen hebben betaald. 

 De post activiteiten commissie is sterk verminderd doordat tijdens Covid-19 geen extra 

activiteiten georganiseerd worden. 
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Overzicht van begroting ten opzichte van werkelijkheid 

 
 

Toelichting 

Het resultaat over seizoen 2020-2021 is € 998 negatief. 

 

Er was een verlies begroot van € 21.777 dus conclusie is dat we € 20.779 minder verlies 

hebben geleden. Dit valt uiteen in € 13.509 minder opbrengsten en € 34.329 minder kosten. 

In onderstaande tekst geven we een toelichting op specifieke posten in de resultatenrekening, 

balans d.d. 30-06-2021 en de begroting voor 2020-2021 van NVC. 

 

De grootste verschillen tussen de begroting en de werkelijke resultatenrekening zijn ontstaan 

doordat er tijdens het maken van de begroting geen rekening gehouden is met de mogelijke 

afwijkingen door Covid-19. In het afgelopen seizoen zijn door corona de belangrijkste 

verschillen; 

 Laatste contributietermijn gehalveerd 

 Minder gebruik van de zaal 

 Minder wedstrijden gespeeld  
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FINANCIEEL VOORUITZICHT  

 
 
 

Toelichting 

Opbrengsten 

 De contributie is gebaseerd op de eerste contributie inning van dit jaar. 

Kosten  

 De zaalhuur voor dit seizoen is gebaseerd op de afgesloten contracten.. 

 De onkostenvergoedingen van de trainers is gebaseerd op de invulling per team zoals deze 

nu bekend is en waarvoor contracten zijn afgesloten. 

 De kosten voor NeVoBo zijn bepaald door de Nederlandse Volleybal Bond doormiddel van 

de teaminschrijvingen en de lidmaatschapskosten per lid. 

 In de post materiaal zijn opgenomen de kosten die we voor dit seizoen verwachten. 

 Bij de posten commissies, bestuur en het overige kosten is het begrote bedrag ongeveer 

gelijk aan de realisatie van het seizoen 2019-2020.  

 


