Financieel overzicht 01.07.2013 – 30.06.2014
datum: 22 augustus 2014
Tabel 1. Overzicht inkomsten-uitgaven juli 2013 – juni 2014.
Inkomsten
Betalingen deelnemers en
begeleiders
Overige inkomsten
TOTAAL inkomsten

Uitgaven
101.599 Uitgaven Reizen 2014
2.887 Overige uitgaven
Aanschaf Materiaal (biunique, audio e.d.)
104.486 TOTAAL uitgaven

90.487
7.413
6.244
104.144

Verschil inkomsten – uitgaven: € 342
Tabel 2. Overzicht SSO-rekeningen juli 2013 – juni 2014.
1 juli 2013
Saldo bestuursrekening
Saldo spaarrekening ABN-AMRO
ING-rekening
Robeco (geschat voor 1 juli 2013)
Nog te ontvangen
TOTAAL

30 juni 2014

404
16.215
22
4.266

1.367
14.077
1.250
4.552

20.907

21.246

Verschil TOTAAL tussen 1 juli 2013 en 30 juni 2014: € 339
Opmerkingen.
1. De jaarlijkse donatie die SSO ontvangt van het Fonds Gehandicapten is in
2013 in juli overgemaakt (ruim € 1000,-) en in 2014 in juni (€ 1.100,-).
Dat impliceert dat in één boekjaar tweemaal een bijdrage is ontvangen.
Dit biedt een rooskleuriger beeld dan in werkelijkheid.
2. De contributie voor Gehandicaptensport Nederland (€ 47,-) is over 2013
in juli betaald, over 2014 in juni. In dit geval is dus ook in één boekjaar
een post tweemaal geboekt.
3. De toename van het saldo op de Robeco-rekeningen (€ 286,-) is berekend
op basis van een schatting van dat saldo in 2013. Waarschijnlijk is die
schatting aan de lage kant. Dat betekent dat er niet op gerekend mag
worden dat in het komende boekjaar een toename van het saldo in
dezelfde orde van grootte verwacht mag worden, maar dat die toename
minder zal zijn.
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4. In het boekjaar 2013-2014 heeft SSO aan de aanschaf van materiaal €
6.244,- uitgegeven. Dit gaat om een incidentele uitgave, die in het licht van
de reserves van de SSO gerechtvaardigd is.
5. Ten aanzien van de overige uitgaven moet opgemerkt worden dat meer
dan de helft daarvan (€ 4.000,-) voor rekening komt van verzekeringen
die SSO gedwongen is af te sluiten: Aansprakelijkheid voor bedrijven,
Bestuurders- en toezichthouders-aansprakelijkheidsverzekering en
schadeverzekering voor vrijwilligers. Pogingen goedkoper uit te zijn
hebben nog geen resultaat gehad, maar worden wel voortgezet.
Materiaalrekening.
Naast de bovengenoemde rekeningen, heeft SSO nog een materiaalrekening die
beheerd wordt door het bestuurslid met technische zaken in zijn portefeuille.
Hieruit worden kleine onkosten betaald voor het onderhoud van het materiaal
van SSO, met name de bi-uniques. De inkomsten bestaan uit incidentele giften,
vergoedingen voor presentaties over het werk van SSO door het bestuurslid
technische zaken. Het saldo van deze rekening bedroeg op 1 juli 2013 € 359.-. Op
30 juni was het saldo € 1.743,-.
Het afgelopen jaar zijn twee oude bi-uniques verkocht, voor elk 850 Euro, wat
het betrekkelijk grote verschil verklaart tussen het saldo van de rekening op 1
juli 2013 en 30 juni 2014. Het positief saldo zal voor een deel gebruikt worden
voor het mede-financieren van een nieuwe bi-unique.
Conclusie.
Met het saldo van de materiaalrekening beschikt SSO op dit moment over een
vermogen van circa 22.000 Euro. Dit kan als een voldoende reserve worden
beschouwd.
De kosten voor verzekeringen zijn zoals gezegd ergerlijk hoog, maar veel
alternatieven lijken er niet te zijn. SSO zou zelfs moeten overwegen een
rechtsbijstandverzekering af te sluiten.
De financiële positie van SSO is zodanig dat we de prijzen voor de reizen in 2015
gelijk hebben kunnen houden aan die in 2014, ondanks het feit dat verschillende
uitgavenposten zullen stijgen. Voor de deelnemers kost een reis inmiddels ten
minste zo’n duizend euro, een bedrag dat nog flink hoger wordt als materiaal
gehuurd moet worden en/of een liftabonnement wordt aangeschaft. Gegeven de
inkomens van onze deelnemers, zitten we daarmee voor velen tegen de limiet.
Het beklemtoont de noodzaak te blijven zoeken naar aanvullende inkomsten en
terughoudend te blijven bij de ‘overige uitgeven’. Dit laatste is overigens iets wat
al jaren gebeurt en waarvoor de stichting en de vrijwilligers een compliment
verdienen!
De ING-rekening heeft geen toegevoegde waarde en kan worden afgestoten.
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