
Jaarverslag 2021 

We zouden het bijna vergeten maar 2021 was HET coronajaar en eigenlijk een jaar om te vergeten. Wanneer 

we terugkijken kunnen we concluderen dat we effectief maar 5 maanden hebben kunnen sporten. Vanaf 14 

december 2020 tot 3 maart 2021 was er van sporten in verenigingsverband geen sprake en vanaf 3 maart tot 

19 mei mocht er, onder voorwaarden buiten gesport worden. Pas vanaf 19 mei mochten we wederom onder 

voorwaarden binnen sporten en vanaf 26 juni konden er ook wedstrijden met publiek gehouden worden, 

Helaas werden in november de maatregelen weer strenger en was er vanaf 19 december weer sprake van een 

lockdown waarbij sporten tot 17:00 was toegestaan wat effectief betekende dat nagenoeg alle 

sportactiviteiten binnen de vereniging stil kwamen te liggen.  

Het bestuur bedankt en spreekt zijn waardering uit voor de inzet van de managers, trainers en alle vrijwilligers 

van GV Pro Patria Zoetermeer tijdens het loodzware jaar 2021. Beweegruimte, sporten en vrijheid was een 

luxe van vroeger en vaak werd er gesproken over het nieuwe normaal. Ondanks alle tegenslagen gedurende 

het jaar waren het de managers, trainers en vrijwilligers die bij telkens veranderende omstandigheden het 

beste ervan hebben weten te maken voor onze leden.  

Financieel Jaarverslag 

 

Het bestuur heeft ervoor gekozen om voor 2021 zich alleen te richten op het financiële jaarverslag en niet 

zoals bij andere jaren een uitgebreid verslag te maken. Het bestuur vindt het ongepast om alleen datgene te 

benoemen wat we wel hebben kunnen doen terwijl er in 2021 veel niet heeft kunnen plaats vinden vanwege 

de coronamaatregelen, sommige groepen hebben überhaupt niet of onder erg beperkende maatregelen 

kunnen sporten terwijl andere groepen nagenoeg zonder beperkingen hun normale activiteiten hebben 

kunnen oppakken. 

De jaarrekening is opgesteld in euro’s en is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van GV 

Pro Patria Zoetermeer.  

Onderstaand overzicht laat het exploitatiesaldo van de vereniging zien. Omdat het voor 2021 geen 

goedgekeurde begroting was, zijn de begrootte cijfers niet weergegeven. 

 

  

Exploitatiesaldo

Inkomsten GV Pro Patria Gymnastiek & Dans Turnen Trampoline Springen Bedrijfsbureau

Contributies € 342.088 € 45.735 € 181.257 € 38.596 € 76.500

Wedstrijdgelden € 14.022 € 0 € 6.578 € 7.444

Interest € 8 € 0 € 0 € 0 € 8

Subsidie € 8.830 € 0 € 0 € 0 € 8.830

Coronasteun € 57.500 € 7.199 € 41.271 € 7.375 € 1.655

Overige baten € 15.506 € 1.630 € 10.682 € 2.198 € 997

€ 437.955 € 54.564 € 239.788 € 55.613 € 87.991

Uitgaven GV Pro Patria Gymnastiek & Dans Turnen Trampoline Springen Bedrijfsbureau

Kaderkosten € 293.331 € 36.887 € 211.461 € 37.785 € 7.199

Zaalhuur € 33.135 € 7.952 € 19.881 € 5.302

Bondscontributie € 30.911 € 30.911

Wedstrijden/Evenementen € 8.480 € 0 € 4.129 € 4.351

Organisatiekosten € 12.479 € 12.479

Overige kosten € 8.263 € 556 € 7.012 € 694 € 0

Bedrijfsbureau € 0

Afschrijving Debiteuren € 4.203 € 4.203

Contributie niet geind (corona) € 51.821 € 16.524 € 31.068 € 3.733 € 495

Afschrijving materiaal € 13.922 € 13.922

€ 456.546 € 61.920 € 273.552 € 51.865 € 69.209

Resultaat -€ 18.591 -€ 7.356 -€ 33.764 € 3.747 € 18.782



In navolging van 2020 was 2021 vanuit financieel oogpunt wederom een roerend jaar met enorm veel 

tegenslagen die zowel indirect als direct terug te herleiden zijn naar de, op verschillende momenten, geldende 

corona maatregelen. Voor een aantal zaken en posten zullen wij een en ander nader toelichten. 

1. Opzet ‘afdelingen’ 

In 2021 is er voor het eerst volgens de in 2020 gepresenteerde afdelingsstructuur gewerkt en is de 

oude ‘breedtesportstructuur’ komen te vervallen en zijn een aantal groepen onder gebracht onder 

andere afdelingen (Dans*, Gym*, Springen, Turnen) 
* In de jaarcijfers zijn deze afdelingen samengevoegd met oog op overzichtelijkheid, alsook het stoppen van een aantal lessen.   

 

2. AllUnited (Leden- en boekhoudprogramma) 

Waar we in 2020 zijn begonnen met de overstap en implementatie van onze oude opzet 

(ledenprogramma’s en boekhouding) naar AllUnited was 2021 het eerste jaar dat we met dit 

programma effectief hebben gewerkt. Met dit programma is er een grote stap gezet op het gebied 

van inzichtelijkheid en zoals bij elk nieuw systeem leren we elke dag en zijn er nog verbeteringen/ 

aanpassingen te verwachten in het optimale gebruik.  

 

3. Contributiestructuur 

Met de in 2020 gekozen aanpassing in de contributiestructuur, waarbij de contributie is gesplitst in 

lidmaatschap en lesgeld vervallen enkele doorbelastingen van kosten naar de afdelingen aangezien 

deze kosten (o.a. verenigingskosten en bondscontributie) gedekt worden door het lidmaatschap.  

Het lesgeld gedeelte van de contributie komt direct ten goede van de desbetreffende afdeling en 

dient o.a. de kaderkosten en de zaalhuur te dekken.   

 

4. Ledendaling 

Net als in eerdere jaren zien wij het ledenaantal dalen, naast de 

uitdaging die wij, net als vele andere verenigingen, hebben om 

trainers aan ons te binden zagen wij dat met name 18+ leden hun 

lidmaatschap opzegden waarvoor in tijden van corona het erg lastig 

is gebleken om te kunnen sporten in verenigingsverband 

 

5. Contributie niet geïnd (corona)  

Vanwege corona hebben we een aantal maanden geen/deels 

contributie kunnen innen en met het oog op eventuele 

tegemoetkomingen en of noodsteun aanvragen hebben wij deze gemiste contributie inkomsten apart 

opgevoerd. In cijfers is het ‘normale’ contributiebedrag opgevoerd als contributie met daartegenover 

een (afschrijvings)post gemiste contributie ter hoogte van € 51.821.  

 

6. Zaalhuur 

Aangezien we vanwege de verschillende coronamaatregelen in 2021 effectief maar 5 maanden 

gebruik hebben kunnen maken van de binnensportlocaties is de post zaalhuur een fractie van 

voorgaande jaren.  

 

7. Subsidie (BOSA) 

Eind 2020 is er door het bestuur een subsidieaanvraag gedaan bij de Rijksoverheid, zijnde de 

Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA). Deze subsidie is bedoeld voor 

amateursportorganisaties voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf 

van sportmaterialen. Aangezien het niet zeker was of deze subsidie toegekend zou worden alsook de 

eventuele hoogte is deze subsidie niet meegenomen als post in 2020. In 2021 is deze subsidie ter 

hoogte van € 8.830, uiteindelijk toegekend alsook uitbetaald. 

 

  



8. Coronasteun (TASO) 
In 2020 en 2021 hebben wij de Rijksoverheid de Tegemoetkoming amateursportverenigingen Covid-
19 (TASO) aangevraagd. De TASO-regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die omzetverlies 
hebben geleden als gevolg van de maatregelen tegen de verdere verspreiding van COVID-19. Ook hier 
is voor 2020 geen post opgenomen gezien de onzekerheid alsook de duur van de uitbetalingsperiode. 
Alle gedane aanvragen zijn gehonoreerd en uitbetaald.  

9. Rekening Courant 
In voorgaande jaren werden o.a. de inkomsten vanuit contributie met een verdeelsleutel verdeeld 
over de afdelingen maar met het gebruik van AllUnited worden de contributiegelden automatisch al 
geboekt naar de juiste afdelingen.  

10. Controle jaarrekening 
De kascommissie is belast met de controle van het toezicht op het geldelijk beheer van het bestuur. 
Tijdens de ALV van 17 juni 2021 is er gekozen voor de oprichting van de ledenraad waardoor de 
(her)verkiezing van kascontrolecommissieleden niet heeft plaats gevonden. Door een gebrek aan 
aanmeldingen voor de ledenraad is er nog geen ledenraad gekozen dan wel benoemd waardoor de 
controle van o.a. de jaarrekening niet heeft plaats kunnen vinden. Er is door het bestuur gekeken om 
deze controle door een externe accountant te laten uitvoeren maar dit is niet gelukt. Veel 
accountants nemen geen nieuwe klanten aan, of communicatie verloopt stroef en de kosten van een 
controle met het oog op de financiële situatie van de vereniging na corona zijn ook een punt.  
 
Gezien deze ontstane situatie heeft het bestuur besloten om eenmalige en niet gewenste 
uitzondering te maken en zelf de controle uit te voeren en deze ondertekenen. Het bestuur is van 
mening dat het coronajaar 2021 qua geldelijke stromen overzichtelijker is dan een normaal boekjaar 
en omdat er een niveau van controle aanwezig is gezien het feit dat er binnen de vereniging taken 
verdeeld zijn tussen de financieel verenigingsadministrateur, penningmeester, 2de penningmeester en 
budgethouders.  

Het bestuur heeft bij AllUnited gevraagd de systemen van 2020 (opstart), 2021 en 2022 te 
controleren en waar nodig het bestuur te voorzien van advies en zal er voor de ALV Jaar 2022 een 
ledenraad dan wel een kascontrolecommissie benoemd moeten worden.  

  



 

 

GV Pro Patria

Balans per 31.12.2021

Activa 2021 2020 Passiva 2021 2020

Duurzame activa € 49.597 € 63.518 Eigen vermogen

Stand per 01.01 € 104.129 € 65.430

Winkelvoorraad € 3.080 € 0 Exploitatie boekjaar -€ 18.591 € 38.699

Stand per 31.12 € 85.538 € 104.129

Contributies € 3.058 € 2.500

Overige vorderingen € 8.917 € 12.545 Bestemmingsreserves € 47.441 € 50.552

Cred/overige schuld € 1.463 € 63.986

Liquide middelen € 69.789 € 140.104

Rekening Courant intern € 0 € 0

€ 134.442 € 218.667 € 134.442 € 218.667

Gymnastiek & Dans

Balans per 31.12.2021

Activa 2021 2020 Passiva 2021 2020

Duurzame activa € 0 € 0 Eigen vermogen

Stand per 01.01 € 38.896 € 197

Contributies € 0 € 0 Exploitatie boekjaar -€ 18.591 € 38.699

Overige vorderingen € 0 € 320 Stand per 31.12 € 20.305 € 38.896

Liquide middelen € 2.470 € 2.769 Bestemmingsreserves € 7.717 € 7.717

Cred/overige schuld € 0 € 26.934

Rekening Courant intern € 0 € 70.458

€ 2.470 € 73.547 € 28.022 € 73.547

Turnen

Balans per 31.12.2021

Activa 2021 2020 Passiva 2021 2020

Duurzame activa € 0 € 0 Eigen vermogen

Stand per 01.01 € 21.647 € 21.647

Contributies € 0 € 0 Exploitatie boekjaar € 0 € 0

Overige vorderingen € 0 € 2.123 Stand per 31.12 € 21.647 € 21.647

Liquide middelen € 1.905 € 1.043 Bestemmingsreserves € 3.639

Cred/overige schuld € 0 € 4.848

Rekening Courant intern € 0 € 23.329

€ 1.905 € 26.495 € 25.286 € 26.495

Trampoline Springen

Balans per 31.12.2021

Activa 2021 2020 Passiva 2021 2020

Duurzame activa € 0 € 0 Eigen vermogen

Stand per 01.01 € 38.533 € 38.533

Contributies € 0 € 0 Exploitatie boekjaar € 0 € 0

Overige vorderingen € 0 € 0 Stand per 31.12 € 38.533 € 38.533

Liquide middelen € 12.009 € 11.102 Bestemmingsreserves € 2.122 € 2.122

Cred/overige schuld € 0 € 3.696

Rekening Courant intern € 0 € 33.249

€ 12.009 € 44.351 € 40.655 € 44.351

Bedrijfsbureau

Balans per 31.12.2021

Activa 2021 2020 Passiva 2021 2020

Duurzame activa € 49.597 € 63.518 Eigen vermogen

Stand per 01.01 € 5.054 € 5.054

Winkelvoorraad € 3.080 € 0 Exploitatie boekjaar € 0 € 0

Stand per 31.12 € 5.054 € 5.054

Contributies € 3.058 € 2.500

Overige vorderingen € 8.917 € 10.103 Bestemmingsreserves € 33.964 € 35.865

Cred/overige schuld € 1.463 € 33.355

Liquide middelen € 53.405 € 125.189

Rekening Courant intern € 0 -€ 127.036

€ 118.057 € 74.274 € 40.481 € 74.274


