
Vereniging Wadvaarders 

Financiële positie 2021 
 

 

 

    30-11-2021  30-11-2020 

           €               € 

Op korte termijn beschikbaar    

 Liquide middelen 77.561  61.630 

 Vorderingen op korte termijn 724  923 

 Kortlopende schulden -2.418  -1.325 

         

Werkkapitaal   75.867  61.228 

Deze financiering vond plaats met:    

 Eigen vermogen    

  Vrij vermogen    

   saldo 30 november 68.867  49.728 

   bij: vrijval bestemmingsreserve    8.500 

   saldo 30 november 68.867  58.228 

  Bestemmingsreserve    

   juridische ondersteuning    

   saldo 1 december   8.500 

   af: vrijval bestemmingsreserve    -8.500 

   saldo 30 november 0  0 

         

  saldo 30 november 68.867  58.228 

 Voorziening 7.000  3.000 

       

    75.867  61.228 

 

Het werkkapitaal is gedurende de periode 1 december 2020 tot en met 30 november 2021 gestegen met € 

14.639 hetgeen als volgt kan worden gespecificeerd: 

      2021 

      € 

Toename liquide middelen   15.931 

Toename kortlopende schulden   -1.093 

Afname vorderingen op korte termijn   -199 

        

      14.639 

Toelichting 
De cijfers zijn ontleend aan de door administratie kantoor Kuipers opgemaakte jaarrekening over 2021. 

Op verzoek is deze ter inzage. 

Het jaar 2021 is door de Covid pandemie in financieel opzicht weer een bijzonder jaar geweest. 

Door de Covid pandemie heeft de watersport weer duidelijk in de belangstelling gestaan. 

Dit hebben wij als vereniging ook dit jaar wederom gemerkt door de grote aanwas van nieuwe leden. 

Door de opgelegde beperkingen kon er door het bestuur deels alleen online vergaderd worden en waren 

overleggen met andere organen ook grotendeels online. 

De toename van de leden contributies enerzijds en anderzijds de lagere vergaderen overlegkosten 

resulteerden in een flink overschot voor 2021. 



Het bestuur heeft in 2020 de bestemmingsreserve juridische ondersteuning toegevoegd aan het vrije 

vermogen. Mocht juridische ondersteuning nodig zijn dan kan dit uit de vrije reserves bekostigd worden. 

Het verloop van het vermogen is als volgt; 

      € 

Saldo 1 december 2020    58.228 

Bij: resultaat 2021    10.639 

       

Saldo 30 november 2021    68.867 

 

Het resultaat uit verenigingsactiviteiten in 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 10.639 

(2020 :positief resultaat van € 16.224) 

Het grote positieve saldo wordt verklaard uit de wederom sterke toename van het aantal leden in 2021 

(rond €6.000) en als gevolg van Covid-19 minder fysieke bestuursvergaderingen en externe activiteiten 

(besparing rond € 4.000). De promotiekosten zijn ten opzichte van 2020 met rond € 7.000 hoger geweest  

door de vlaggen- en tassenactie. 

 

De vorderingen op korte termijn zijn te specificeren als volgt: 

    30-11-2021  30-11-2020 

             €          € 

Leden inzake contributies   475  1.080 

Voorziening dubieus  -353  -722 

    122  358 

Rente       

Soltwaters    602  493 

Overig        72 

    724  923 

 

De voorziening dubieuze ledenbijdragen is bepaald naar de stand openstaande bedragen per 

30 november 2021. Per 30 november 2021 is een voorziening noodzakelijk geacht van € 353 

(30 november 2020 : € 722). 

De leden die per 30 november nog niet betaald hadden (facturatie februari 2021) worden als lid 

per 1 december 2021 afgevoerd en de vordering is voorzien/afgeboekt. 

In 2020 is de nieuwe software van E- captain gebruikt , waardoor in dat jaar de contributie nota later 

is verzonden. Afgelopen jaar zijn 5 maal aanmaningen verzonden en daarna is nog voor openstaande 

ledenbijdrage na gebeld. 

 

Per 1 december 2021 zijn er 1.984 leden (2020: 1736). 

Gedurende het jaar waren er 313 nieuwe aanmeldingen (2020:298) en 65 opzeggingen/royementen (2020: 62) 

 

De voorziening ad € 7.000 heeft betrekking op het lustrum in 2025. 

Door te verwachten meerkosten is de dotatie aan de voorziening verhoogd naar € 4.000 

 

Uiteraard is de kascommissie aan het werk geweest en voor hun bevindingen verwijs ik naar het verslag 

van de commissie. 

 

IJsbrand Dijkstra (penningmeester) 7 januari 2021 

 

Begroting 2022 

 

Midden in de pandemie een begroting opstellen is een lastige opgave. 

Alhoewel de pandemie nog niet ten einde is, is er bij het opstellen van de begroting positief van 

uitgegaan dat “fysiek” vergaderen in de loop van 2022 weer mogelijk zal zijn en de kosten weer 

op het niveau van voor Corona zullen zijn. Voorzichtigheidshalve is er van uitgegaan dat het aantal  

leden na de sterke toename van 2020 en in 2021 in ieder geval gelijk zal blijven. 

 

Voor het lustrum 2025 is voor te verwachten meerkosten de jaar reservering verhoogd naar € 4.000. 

De ledenbijdrage voor 2021 wordt gelijk gehouden aan voorgaand jaar. 


