
Bijlage financieel bericht van het bestuur (3 februari 2021) 
 
Begroting 
Kosten 
- Nevobo: SSS betaalt voor alle leden en teams contributie aan de Nevobo om mee te 
kunnen doen aan de competities. Dit bedraagt normaal gesproken bijna een kwart van de 
uitgaven op de begroting van SSS. Voor het seizoen 2019/2020 is dit bedrag volledig 
betaald aan de Nevobo; onlangs is gecommuniceerd dat er een kleine compensatie (ca. 2%) 
over dit seizoen gerestitueerd wordt naar de verenigingen. 
 
Voor het lopende seizoen is inmiddels gecommuniceerd dat er geen competitie meer 
gespeeld zal worden voor promotie of degradatie (lees hier). Zodra het mogelijk is, zullen er 
wel wedstrijden georganiseerd worden door de Nevobo. 
Over de eerste seizoenshelft heeft SSS - net als andere verenigingen - 19% van het 
betaalde teamgeld teruggekregen. Het is nog niet duidelijk wat voor restitutie er komt vanuit 
de Nevobo op basis van de niet gespeelde tweede seizoenshelft. Lees hier het bericht over 
de restitutie van de Nevobo. 
 
- Zaalhuur: zoals hierboven beschreven is de zaalhuur de grootste kostenpost en hebben we 
gesprekken met De Meerwaarde over hoe we met de kosten omgaan. De band met de 
school is ontzettend goed en het is fijn dat een deel van de huur van het seizoen 2019/2020 
definitief is kwijtgescholden. Over het seizoen 2020/2021 is dat nog lastig te bepalen, omdat 
er variabel gebruik is gemaakt van de hal door SSS (de jeugd mocht bijvoorbeeld langer 
blijven trainen) en het ook niet zeker is wanneer we wel weer van de hal gebruik mogen 
maken. 
  
- Trainersgelden: de huidige situatie is dat er per 14 oktober geen wedstrijden meer 
gespeeld worden. In november hebben meerdere seniorenteams nog op aangepaste wijze 
getraind en de jeugd heeft tot december getraind. 
Het bestuur heeft besloten om tot nader bericht geen trainersgelden uit te betalen. Dit is 
gecommuniceerd met de trainers en hier is begripvol op gereageerd. Meerdere trainers 
hadden zelf al aangegeven van hun trainersgeld af te zien. 
 
Inkomsten 
- CheerSSS: de kantine is sinds de sluiting in maart slechts vier weken open geweest (in de 
maand september), zij het in beperkte vorm. De positieve begrotingscijfers van het 
afgelopen seizoen zullen nodig zijn om het gebrek aan inkomsten vanuit CheerSSS op te 
vangen. 
 
- Contributies: het verschilt per lid of zij de contributies in één, twee, vier of maandelijkse 
termijn(en) betalen. Hierdoor heeft het ene lid al de volledige contributie voor het seizoen 
betaald en een ander bijvoorbeeld slechts een kwart. Gezien de onzekerheid over de duur 
van de huidige maatregelen - en het verschil in aanbod voor senioren en jeugd - kunnen we 
als bestuur op dit moment niet zeggen hoe we leden zouden kunnen compenseren.  
 
- Sponsoren: wij zijn als vereniging ontzettend blij dat we zulke fantastische SSSponsoren 
hebben, die ons ook in deze tijd blijven ondersteunen.  

https://www.volleybal.nl/nieuws/geen-pd-2021-2021
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/11/20/deel-teamgelden-wordt-gerestitueerd

