Toelichting Financieel Jaarverslag over 2020

2020, een jaar dat door de uitbraak van COVID-19 een zeer onverwachte wending
aan onze activiteiten heeft gegeven. Bijeenkomsten werden geannuleerd en na het
afscheid van voorzitter Cees van Vliet op 3 maart zijn wij niet meer bij elkaar
gekomen.
Het financieel jaarverslag geeft u inzicht in de exploitatie van de VHVO over het
kalenderjaar 2020, afgezet tegen de begroting en met ter informatie daarnaast de
vergelijkbare cijfers over 2019.
Een aantal zaken springen eruit:
1. Algemeen:
De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de kosten gemaakt t.b.v. het
afscheid van Cees van Vliet.
2. De bijeenkomsten:
Door de noodzakelijke annuleringen van bijna alle bijeenkomsten zijn de
kosten voor de Thema- en Contactbijeenkomsten veel lager uitgevallen dan
begroot.
3. De informatievoorziening:
a. Er zijn in 2020 meer werkzaamheden verricht aan het up-to-date houden
van de website. Helaas is gebleken dat de structuur niet meer voldoet aan
de huidige eisen en de website in 2021 volledig vernieuwd moet worden.
b. De reservering voor de VrijwilligersAcademie is ingezet om ook hier de
website actueel te kunnen houden.
4. De digitale sociale kaart: ‘Wegwijs in Oisterwijk’:
Onder bezielende leiding van Cees van Vliet, is in samenwerking met de
gemeente Oisterwijk, de site in 2020 online gegaan. De gemeente had budget
gereserveerd voor het aankopen bij het softwarebedrijf ‘Mijn Buurtje’, maar
geen budget voor het beheer en het onderhoud. Het bestuur van de VHVO
heeft besloten deze kosten in 2020 uit de ruime reserves van de VHVO te
financieren. In het financiële jaarverslag over 2019 is dit al aangekondigd.
Voor 2021 ontvangt de VHVO hiervoor weer een subsidie van de gemeente
Oisterwijk.
5. Het balanstotaal is afgenomen met € 2.882,92 en dat wordt veroorzaakt door
de afname van het saldo van de Rekening Courant en het saldo van de
Spaarrekening.
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