
  

Jaarverslag penningmeester over het jaar 2020 
 

 
Het jaar 2020 was in alle opzichten een bijzonder jaar. Het jaar is afgesloten met een positief saldo van 
€5.215. In de begroting was rekening gehouden met een positief saldo van € 55. 
Dit is volledig te danken aan de volledige kwijtschelding van de badhuur op de momenten dat het zwem-
bad gesloten was. hierdoor zijn we tevens in staat geweest om de contributie stop te zetten in deze 
maanden. In december en november is de contributie nog wel geheven, maar hebben we het grootste 
gedeelte van deze twee maanden ook niet kunnen zwemmen. We hebben dit in januari alsnog verrekend 
met de leden.  
In de begroting hadden we rekening gehouden met een aantal activiteiten die door corona helaas niet 
door konden gaan, waaronder extra zwemuren voor de wedstrijdploeg en de medewerkersavond. Wan-
neer we weer terug gaan naar normaal dan zullen we dit alsnog doen. Voor de medewerkersavond heb-
ben we daarom dit jaar al wel een reservering opgenomen. Om de vrijwilligers te bedanken voor hun in-
zet en hun hulp om zoveel mogelijk de club draaiende te houden hebben zij aan het einde jaar allen een 
cadeau ontvangen als blijk van waardering. Dit verklaard de hogere kosten t.o.v. vorig jaar.   
 
Ondanks de lange periode die we niet hebben kunnen zwemmen is het aantal leden gelukkig niet fors 
teruggelopen. Wij hopen dat dit beeld ook in 2021 blijft bestaan.  
In de huidige onzekere tijden is het fijn om een buffer te hebben voor eventuele tegenvallers door de co-
ronacrisis. Wij zijn echter wel afhankelijk van een gezond ledenbestand om ook naar de toekomst toe fi-
nancieel gezond te blijven. Wij hopen dan ook dat we weer snel met zijn allen mogen zwemmen, zodat 
de binding met de club blijft bestaan. 
. 
Het afgelopen jaar hebben wij vanuit de gemeente € 11.176 subsidie ontvangen.  
 
Een aantal Sponsoren levert jaarlijks een bijdrage aan O.E.Z.A. 
We hebben momenteel één bordsponsors. Zij levert de vereniging jaarlijks een financiële bijdrage.  
We hebben in 2020 een éénmalige sponsorbijdrage ontvangen van € 837. 
In totaal hebben wij € 1.153 aan sponsorgelden ontvangen.  
 
 
Het jaar 2020 hebben we financieel positief weten af te sluiten. Het bestuur heeft er het vertrouwen in dat 
we in 2021 weer binnen de begroting uitkomen. 
 
Het bestuur verwacht dat O.E.Z.A. op de lange termijn een financiëel gezonde vereniging kan blijven. Wel 
zal het bestuur ook in 2021 scherp blijven op de financiën. 
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