Univé-LVV Seizoen 2020-2021
Verslag penningmeester
Het seizoen 2020-2021 was een heel bijzonder seizoen. Door de beperkingen van de
coronapandemie kon er minder dan normaal gevolleybald worden.
Het financieel resultaat van het afgelopen seizoen is erg goed uitgekomen. De
vereniging sluit het boekjaar af met een positief resultaat van ruim € 4.400,-

Een meevaller uit het vorige boekjaar.
Een belangrijke factor hierbij was dat we in dit seizoen van de Stichting Dorpshuis De
Schouw een definitief bericht hebben ontvangen dat wij de (vaste) zaalhuur over het
2e kwartaal van 2020 (dus het laatste kwartaal van ons verenigingsjaar) niet hoefden
te betalen. Omdat we het vorige boekjaar wel een reservering hiervoor hebben
opgenomen, betekende dit een meevaller die in dit boekjaar gevallen is. Dit betreft
een bedrag van € 3.260,25.

Toelichting bij de belangrijkste posten:
De contributieontvangsten zijn aanzienlijk lager dan begroot. Dit omdat het bestuur
besloten heeft om na het eerste halfjaar geen contributie meer te innen. Het bestuur
kon dit beslissen omdat de vereniging (na een digitale raadpleging onder de leden)
hiervoor gemachtigd is.
Verder waren er in het seizoen geen nieuwe leden en hebben een aantal leden
opgezegd.
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De subsidie die we van de gemeente hebben ontvangen was iets hoger dan
begroot. Dit gaf een voordeel (ten opzichte van de begroting) van € 456,-.
De overige inkosten vielen € 914,17 mee. Hierbij was de plusmarktactie met
een meevaller van bijna € 775,- de belangrijkste factor.
Aan de kostenkant viel met name de lage zaalhuur op. Naast de hierboven
beschreven meevaller die betrekking had op het vorige seizoen, hebben we
bijna geen competitiewedstrijden gespeeld (en dus hiervoor geen zaalhuur
betaald) Ook is door De Schouw nog een deel van de huur voor het 1e
kwartaal van 2021 kwijtgescholden.
De kosten voor trainers waren lager omdat er veel minder getraind is.
Tot slot heeft de Nevobo ook een deel van de kosten niet in rekening
gebracht. (vrijwel de gehele bondscontributie en een deel van de teamgelden)

Begroting voor het nieuwe seizoen.
We hopen natuurlijk op weer een normaal seizoen. Daarop is de begroting
gebaseerd. Bij de berekening van de contributie is uitgegaan van de huidige
contributiehoogte. De begroting is op de jaarrekening afgedrukt naar de cijfers van
het seizoen 2020-2021 en spreekt voor zich. De begroting sluit op een negatief
resultaat van ca. € 800,Het bestuur adviseert de vergadering om met deze begroting akkoord te gaan.

Contributievoorstel
Al eerder is gecommuniceerd dat LVV vanaf dit seizoen de contributie voor de leden
die per maand betalen in het vervolg niet in 9, maar in 10 termijnen te incasseren.
Daarnaast is het incassomoment van de halfjaarcontributie vervroegd. Dit alles zonde
de hoogte van de contributie over een heel jaar te wijzigen. De reden hiervoor is
tweeledig:
Enerzijds biedt ons dat de mogelijkheid om de eerste incasso in augustus aan te
kondigen. Als dat voor leden aanleiding zou zijn om het lidmaatschap op te zeggen,
dan geeft het ons nog de mogelijkheid om dat lid op tijd bij de NeVoBo af te
melden. Anderzijds is het gemakkelijk dat halverwege het seizoen zowel de
“maandbetalers” als de “halfjaarbetalers” 50% van de contributie betaald hebben.
Bij het doorvoeren van de bovengenoemde verandering kwamen we tot de
ontdekking dat er een vreemde ontwikkeling was in de hoogte van de contributie bij
de overgang van de jeugdleden naar seniorenleden.
Het bleek dat een lid dat 18 jaar oud werd, eerst een contributiedaling kreeg van ca.
€ 7,20 per halfjaar. En vervolgens in twee jaar naar de seniorencontributie groeide.
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Het bestuur stelt voor om de overgang van jeugdcontributie naar seniorencontributie
als volgt te regelen:
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