Financieel overzicht 01.07.2020-30.06.2021
Tabel 1. Overzicht inkomsten-uitgaven juli 2020 – juni 2021.
Inkomsten
Uitgaven
Betalingen deelnemers en
begeleiders
Overige inkomsten

nihil
3.830

Uitgaven Reizen 2020

nihil

Overige uitgaven

1.226

Materiaal (kleine ski’s)
TOTAAL inkomsten

3.830

TOTAAL uitgaven

1.226

Positief saldo inkomsten – uitgaven: € 2.604
Tabel 2. Overzicht SSO-rekeningen juli 2020 – juni 2021
1 juli 2020

Saldo bestuursrekening

30 juni 2021

4.688

7.292

Saldo spaarrekening ABN-AMRO

21.904

21.904

TOTAAL

26.592

29.196

Materiaalrekening

Reserve SSO

(1.578)

28.170

(1.553)

30.749

Saldi bestuur- en spaarrekening SSO: € 29.196 – 26.592 = € 2.604
Toename reserve SSO: € 30.749 – 28.170 = € 2.579
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Materiaalrekening.
De materiaalrekening wordt beheerd door het bestuurslid met technische zaken in zijn portefeuille.
Uit deze rekening worden kleine onkosten betaald voor het onderhoud van het materiaal van SSO,
met name de bi-uniques. De inkomsten bestaan uit incidentele giften en vergoedingen voor
presentaties over het werk van de SSO door het bestuurslid technische zaken.
Toelichting.
Als gevolg van de coronapandemie konden in 2021 geen reizen naar de wintersport georganiseerd
worden. Dat betekent dat in het boekjaar 2020-2021 geen inkomsten voor de reizen zijn ontvangen
en, uiteraard, daar evenmin uitgaven voor zijn gedaan. Het bestuur heeft begin juli 2020 de knoop
doorgehakt en besloten in 2021 geen reizen te organiseren. Dat betekende dat twee verzekeringen,
een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een werknemersschadeverzekering feitelijk overbodig
waren. Deze verzekeringen zijn daarom opgezegd of bevroren, wat leidde tot een premierestitutie
van bijna 900 euro. Een donatie van ‘Extra BV’ van € 2.500 heeft substantieel bijgedragen aan het
totaal van 3.830 euro overige inkomsten. Met name door het stopzetten van de twee
bovengenoemde verzekeringen zijn de overige uitgaven aanzienlijk minder dan andere jaren. Daarin
speelde ook mee dat vorig boekjaar de kosten van de website voor vijf jaar zijn afgekocht (en dus dit
jaar niet betaald hoefden te worden).
De PGB van NN is PM opgevoerd. Als alles goed gaat, ontvangt de SSO van de Sociale
Verzekeringsbank 350 euro, een bedrag dat vervolgens wordt overgemaakt naar de deelnemer die
die 350 euro heeft voorgeschoten. De SSO is hier in feite niet meer dan doorgeefluik, hoewel de
administratieve last van deze functie aanzienlijk groter is dan de term doorgeefluik doet vermoeden.

Frank Bakker
Penningmeester SSO
1 juli 2021
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