Toelichting bij de jaarrekening 2020 van de Nederlandse Soloklasse Organisatie.
Het jaar 2020 had alleen financieel een voorspoedig verloop. We sloten dit jaar af met een positief resultaat
van bijna € 2.600. Bijna alle evenementen vielen uit vanwege lock-downs. Gelukkig kon ons ONK bij Harderwijk we doorgaan.
Resultaat:
Voor 2020 was een te kort begroot van € 615,--. De uitkomst was een positief resultaat van € 2.596,63. Dit
bedrag wordt aan het vermogen toegevoegd.
Vermogen:
Het vermogen bedraagt per 31 december 2020 € 19.411,96
Opbrengsten:
Contributies: Gedurende 2020 betaalden 135 leden hun contributie. Van 3 leden kregen we geen reactie op
onze contributie-mails Deze leden zijn van de ledenlijst afgevoerd.
Donaties: We hebben nog 2 donateurs die € 30,-- bijdragen. Bijna ieder jaar leidt de contributie/donatie
brief tot een verlies van een donateur.
Vrienden: In 2017 hebben we het concept club van 50 vervangen door dat van Vriend. Vrienden dragen minimaal € 25,-- boven hun contributie bij aan de klasse. Op het moment van het verzenden van de contributiebrief was al duidelijk dat de activiteiten van de Soloklasse op een laag pitje kwamen te staan. Het bestuur
vond het financieel verantwoord geen extra beroep op de leden te doen. De bijdrage van de vrienden bleef
beperkt tot € 50,-Sponsors: Door onze sponsorcommissaris is een aantal nieuwe sponsoren binnen gehaald.
Voor 2020 is Paul Dijkstra Composites als nieuwe sponsor binnen gehaald. Veder behielden we PC Maat
software, Tijssen Watersport, Martin van Leeuwen, Tismo folie, en Dekker watersport als sponsoren
Een speciale sponsorrelatie gingen we aan met Magic Marine. In het kader van hun “hidden classes” project
droegen zij bij aan de huur van een sloep voor de fotograaf tijdens het ONK. De bijdrage van MM verantwoorden we onder het ONK.
Rente / betalingsverkeer: de ING brengt per kwartaal zo’n € 37,50 verwerkingskosten in rekening. De te ontvangen rente is inmiddels € 0,00
Uitgaven:
Administratiekosten:
De uitgaven bestaan voornamelijk de kosten van verzekeringen (Zilveren solo en Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering).
Promotie. Er zij dit jaar geen promotiekosten gemaakt.
Website:
We betalen uit deze post de hostingkosten en de kosten die verband houden met de noodzakelijke updates.
Trainingen en lezingen:
Door Giesbeek werd het enige trainingsweekend georganiseerd.
Resultaat evenementen:
Voor dit jaar stonden vier evenementen gepland waarvoor we resultaat verantwoordelijk waren. Alleen het
ONK bij Harderwijk ging door. De specificatie van financiële resultaat ( € 404,93) staat in de verantwoording.
Uiteindelijk waren we nog € 36,05 verschuldigd voor de kosten van het betalingsverkeer voor de Nationscup
in Medemblik dat niet door ging.
Cees Leenheer, penningmeester 5 januari 2021.

