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Financieel jaarverslag 2022 

 
 

Voor u ligt het financieel jaarverslag over 2022.  

 

Het verenigingsjaar 2022 had een bizarre start na het opstappen van een groot deel van het bestuur. 

Gelukkig kon er tijdens de algemene ledenvergadering(ALV) van 6 april 2022 een nieuw bestuur worden 

gevormd. 

Alleen de voor de functie van penningmeester heeft zich niemand beschikbaar gesteld. 

De afgetreden penningmeester is verzocht om, tot er een vervanger is, de financiële administratie te blijven 

verzorgen. Hij maakt geen deel uit van het bestuur en zal als adviseur handelen. 

 

Tot heden heeft zich nog niemand gemeld voor de functie van penningmeester. 
 

Tijdens de ALV van 6 april 2022 is onder andere de begroting 2022 goedgekeurd.  

In het financiële overzicht 2022 zijn ter vergelijking de definitieve cijfers van 2021 opgenomen.  

Uiteraard gaat deze vergelijking mank omdat in 2021 slechts een kwartaal is gesport. 

 

Financieel gezien is het jaar 2022 een positief  jaar geweest. 

De inkomen van de vereniging bestaan uit de contributie en inschrijfgeld en een jaarlijkse subsidie van de 

gemeente Nissewaard, de zgn. waarderingssubsidie.  

De in 2021 niet ontvangen gemeentelijke bijdrage is in maart dit jaar alsnog ontvangen en aan de 

grootboekrekening ‘Vermogen’ toegevoegd. De bijdrage voor 2022 is wel binnen het kalenderjaar ontvangen. 

De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 1.573,66. 

 

De belangrijkste bron van inkomsten blijft de contributie. Het afgelopen jaar hebben we 11 nieuwe leden 

kunnen verwelkomen. Opzeggingen kwamen binnen van 22 personen waarvan 6 per 31 december 2022.  

Helaas hebben wij twee leden wegens wanbetaling moeten royeren. Gelukkig zijn er in 2022 geen leden ons 

ontvallen. 

Op 1 januari 2022 hadden we 102 leden en op 31 december 2022 89.  

Op 1 januari 2023 starten we met 83 leden. 

 

In oktober kregen we het bericht van De Ring van Putten dat er, omdat er vanuit de school geen beheerder meer 

aanwezig is, tijdens de schoolvakanties niet meer van de zaal gebruik mogen maken. 

Hiervoor wordt een oplossing gezocht. 

 

Omdat de gemeente van mening is dat er voldoende mensen beschikken over een AED vaardigheid worden de 

kosten hiervan niet meer door hun betaald. 

Omdat wij als vereniging wel het belang van de ze vaardigheid inzien, hebben wij, op eigen kosten,  een viertal 

cursussen georganiseerd. 

 

Al met al wederom een bewogen jaar waar we, ondanks alles, financieel gezien goed uit zijn gekomen. 

 

 

 

Spijkenisse, 9 januari 2023. 

 

Ton van Wijngaarden 

Financiële en ledenadministratie 


