Waarde Forwardianen,
We bespreken middels deze brief de financiën van het afgelopen boekjaar. Helaas moet ik deze ALV
verstek laten gaan, daar ik met mijn club op lustrumreis ben naar een voor mij op het tijdstip (9-92021) van dit schrijven nog onbekende locatie. Ik wens een ieder aanwezig vandaag een fantastische
Dies en ik ben verheugd dat dit evenement na zo’n lange tijd eindelijk weer door mag gaan!
Bij het doorlopen van de stukken is het belangrijk te onthouden dat dit de stand van zaken was per 11-2021. De stukken van 2021 komen uiteraard aan bod bij de Dies van 2022.
Afrekening 2020
Allereerst de afrekening van 2020. Door de coronatijd zijn er een hele hoop evenementen helaas niet
doorgegaan. Dit is ontzettend jammer, maar voor de kas van het genootschap is het, het beste jaar
ooit geweest!
Inkomsten – hier zijn niet zo heel veel spannende dingen gebeurd. De adverteerders van de CHAOS
betalen over het algemeen keurig. Er zijn in 2020 in totaal 345 facturen voor contributie de deur
uitgegaan, waarvan einde jaar 332 betaald waren. Dit komt neer op een betaling van 96%, wat een
hele nette score is. De meeste openstaande debiteuren zijn in 2021 geïnd en een aantal
recidiverende wanbetalers zijn uiteindelijk uitgeschreven.
Overige inkomsten bestaan uit betalingen van reeds afgeschreven contributie en een donatie voor
het lustrum van 2023 van 650 door het team van Marc Boom.
Uitgaven
Door de braille-editie van de CHAOS zijn er dit jaar minder kosten in rekening gebracht door de
drukker van de CHAOS. Hierdoor zijn deze kosten dit jaar lager uitgevallen. Te zien is dat een aantal
evenementen nog is doorgegaan. Andere kosten zijn over het algemeen keurig binnen de begroting
gebleven.
Presentie/Representatie kosten zijn wat hoger uitgevallen, dit is te verklaren door een schenking die
wij hebben gedaan aan het Forward bestuur voor nieuwe bestuursjassen, daar wij het niet vonden
kunnen dat een aantal jongens in gewone jasjes moesten rondlopen. Verder hebben we in de
coronatijd ieder lid van het genootschap een hart onder de riem gestoken met een prachtige
kerstkaart, dit verklaart de rest van de kosten.
(Ook onvoorziene kosten zijn hoger uitgevallen, voornamelijk te verklaren door de kosten die
gemaakt zijn voor de laatste groet aan een zeer gewaardeerd erelid)
Onder aan de streep hebben we dit jaar een keurig resultaat behaald van €4177 in de plus. Voorstel
is om dit te gebruiken als startkapitaal voor de volgende lustrumboeken.

Balans
Zoals je kunt zien het Genootschap kerngezond, met een bankstand van €41.404. Debiteurstanden
zijn historisch laag, doordat we de afgelopen jaren hard gewerkt hebben aan een gezond betalend en
vooral ook enthousiast ledenbestand. Zo gezond dat we zelfs een vooruitbetalend lid op de balans
hebben mogen zetten!
Begroting 2021

Te zien is dat er fors begroot is voor de evenementen. We wilden de evenementen die wél door
zouden kunnen gaan extra mooi aanpakken. Dit resulteert in deze prachtige, gezonde begroting.
Nogmaals, we hebben een fantastisch, financieel gezond Genootschap waar we met zijn allen zeer
trots op mogen zijn! Ik wens iedereen een prachtige dag vandaag en drink op locatie een jé met jullie
mee!
Three Cheers!
Jan Folkertsma

