
Financieel verslag seizoen 2020-2021 

 

Het voetbalseizoen 2020-2021 hebben wij achter ons liggen en gelukkig kunnen wij het seizoen 2021-

2022 weer voetballend starten. Afgelopen seizoen zijn wij gestart met een negatieve begroting van 

€ 21.450. Dit omdat wij de opbrengstenkant voorzichtig hebben ingeschat en de kostenkant op basis 

van voorgaand jaar hebben gehandhaafd. Door de steun van alle leden, onze sponsoren en de 

overheid hebben wij de opbrengstenkant bijna op begroting kunnen afsluiten. Aan de kostenkant 

hebben wij € 44.000 kunnen besparen t.o.v. de begroting. Dit komt mede doordat wij kosten aan 

bijvoorbeeld KNVB,  en gemeente Edam/Volendam (gebruik complex) hebben kunnen halveren. Ook 

hebben wij minder aan vergoedingen voor trainers betaald omdat de trainers de vereniging zeer 

tegemoet zijn gekomen tijdens de COVID-19 periode. De onderliggende financiële informatie is te 

vinden in het cijferoverzicht 2020-2021. 

Een verklaring van het positieve resultaat over het seizoen 2020-2021 komt voor een groot deel door 

de ontvangen overheidssteun (NOW, € 1.000), de tegemoetkoming vaste lasten (€ 12.000), 

Gemeente Edam-Volendam huurcompensatie (€ 4.000) en KNVB verlaging van de contributie 

(€ 7.000). Door verlaging van de uitbetaalde vergoedingen (€ 13.500) en het uitstellen van niet 

noodzakelijke onderhoudskosten (€ 7.000), hebben wij een positief resultaat behaald. Als bestuur 

willen wij het positieve resultaat over 2020-2021 reserveren ter dekking voor de evenementen welke 

wij willen gaan organiseren rond het 75-jarige bestaan van de vereniging en onderhoudskosten 

welke wij uitgesteld hebben. Er staan leuke maar ook financieel grote evenementen in de planning. 

Wij proberen deze evenementen zoveel als mogelijk kostenneutraal te krijgen, maar mocht er ergens 

een gat in de begroting zitten, dan kunnen wij deze als vereniging zelf dichten. 

Voor het nieuwe seizoen 2021-2022 zijn wij weer uitgegaan van een neutrale begroting. Wij hebben 

de verwachting dat wij komend seizoen een normaal voetballend seizoen kunnen beleven en dat de 

inkomsten van bijvoorbeeld de kantine weer op het oude niveau zullen komen. Verder liggen de 

begrotingsposten in lijn met het normale voetbalseizoen 2018-2019. Voor afronding van ons nieuwe 

terras hebben wij nog een post opgenomen onder de investeringsbegroting. Hiermee willen wij 

bijvoorbeeld een windscherm laten maken, nieuwe verlichting onder de overkapping, zitbanken en 

buitentelevisie. 

Mochten er naar aanleiding van de financiële overzichten nog vragen zijn, dan kunnen deze worden 

gestuurd naar michelkochheim@hotmail.com, dan kom ik z.s.m. op de vraag terug. 

Penningmeester, 

Michel Kochheim 
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