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Financieel verslag Communicatienetwerk Amsterdam 2021 en 
toelichting begroting 2022 

Het jaar 2021 heeft ons niet de verwachte verlichting van de Coronamaatregelen gebracht. Dit heeft 
direct invloed gehad op de activiteiten. Er zijn minder en kleinere live-activiteiten georganiseerd dan 
gepland. Daarnaast zijn er Zoombijeenkomsten gehouden. Dit leverde een flinke besparing op ten 
opzichte van de begroting. Voor (Zoom)bijeenkomsten hebben we geen bijdragen gevraagd. Voor dit 
jaar nemen we daar ook geen inkomsten voor op. 

Bij de werkelijke baten tegenover de begroting valt direct op dat de inkomsten lager zijn. Dit komt 
omdat het aantal leden weer is afgenomen.  

Zelf doen 
Voor 2021 was besloten als bestuur meer zelf te gaan doen. In eerste instantie is gekozen om de 
ledenadministratie  ter hand te nemen. Daarvoor zijn we in zee gegaan met ClubCollect, een 
ledenadministratieprogramma. Dat betekende meer werk voor het bestuur, met name voor de 
secretaris, maar op zich bevalt CLubCollect wel en continueren wij de samenwerking.  Daarnaast  
heeft  het bestuur stappen gezet om de verdere financiële administratie meer onder haar hoede te 
nemen. Dit leverde een besparing op van een kleine € 1000,- en zal in de komende jaren meer 
financiële vruchten afwerpen.   

De afgelopen jaren is er steeds een bedrag uit de reserve opgenomen, met name voor de 
naamsverandering en de nieuwe website. Voor 2021 was dat niet voorzien.  In januari 2021 is 
eenmalig een overboeking van € 1000,- van spaar naar bankrekening gedaan als overbrugging om 
niet rood te komen staan voordat de nieuwe manier van innen via ClubCollect zou plaatsvinden. We 
hebben deze niet opgebruikt. We hebben zelfs een batig saldo van € 785,-.  

Begroting 2022 
Door het afnemende ledenaantal is de inkomstenbron lager dan in 2021. Onze grootste posten zijn 
de evenementen en het secretariaat. Op de evenementen willen we niet bezuinigen, dat is het hart 
van de vereniging. Daarom is in overleg met het secretariaat in 2021 bekeken hoe we daar in kosten 
kunnen teruggaan. Dit leverde al een besparing op en zal in de komende jaren meer financiële 
vruchten opleveren.   

Voor 2022 willen we een bedrag van € 3500 uit de reserves opnemen om de activiteiten op peil te 
kunnen houden en voor de werving van leden en naamsbekendheid. Het gebruik van digitale media 
om meer bekendheid te geven aan de vereniging zal doorgezet worden.   

 

 

 

  

 


