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Financiën 
 
We hebben het afgelopen seizoen een positief resultaat van circa € 13.000 gerealiseerd terwijl break-
even was begroot. Doordat het gerealiseerde resultaat afwijkt van  de begroting zullen we een aantal 
posten onderstaand nader toelichten.  
 
De baromzet (€ 33.000) bleef achter ten opzichte vorig jaar (€ 68.000) en de begrote omzet (€ 90.000). 
Ten opzichte van het seizoen 2019/2020 is het te verklaren door Corona. Vanaf half oktober 2020 is 
de competitie stilgelegd en moest de kantine gesloten worden tot aan het einde van het seizoen 
waardoor er geen inkomsten meer uit de kantine kwamen. 
 
Daarnaast is het marge percentage op de baropbrengst lager (47%) dan voorgaand jaar (48%) en lager  
dan de begroting (55%). De lagere marge is veroorzaakt doordat voorraden tegen kostprijs of zelfs 
lager verkocht zijn om de houdbaarheidsdatum van de producten overschreden zou worden. 
 
De contributie inkomsten zijn iets hoger dan de begroting. Doordat er weinig gevoetbald kon worden 
zijn de leden de contributie blijven betalen en waren er weinig opzeggingen. Hiervoor zijn we de leden 
zeer dankbaar voor. 
De inkomsten van sponsoren zijn lager dan de begroting omdat vanwege corona natuurlijk moeilijk is 
om nieuwe sponsoren aan te trekken. 
Inkomsten Loterij zijn lager doordat er geen loterij heeft plaatsgevonden. 
De overige opbrengsten zijn een stuk hoger dan de realisatie 2019/2020 en de begroting. De verklaring 
hiervoor is dat we de Corona toeslag circa € 30.000 hebben ontvangen. 
Bij de kosten zijn een aantal verschillen ten opzichte van de begroting. De Corona heeft ook natuurlijk 
invloed gehad op sommige kosten waardoor deze kosten lager zijn dan begroot. De salarissen zijn wel 
doorgelopen omdat de trainingen zijn gegaan op een enkele onderbreking. 
Afgelopen jaar hebben we een positieve cashflow gerealiseerd. Een belangrijke investering was de 
aanschaf van de zonnepanelen (€22.000) waardoor de energiekosten de komende jaren zullen dalen. 
De verwachting dat de investering in 4 jaar terug wordt verdiend.  
 
Voor komend voetbal seizoen zal geïnvesteerd worden in de duurzaamheid,   onderzoek naar 
implementatie infrarood panelen in de kantine waardoor verlaging energiekosten(gas) mogelijk is . 
Tevens zal gekeken worden naar uitbreidingsmogelijkheden van de kantine om de drukte op te vangen. 
Dit jaar zal de nadruk liggen om te zoeken naar verruiming van onze middelen door extra geldbronnen 
aan te boren zoals verdere uitwerking open club gedachte. 
 
 

Accommodatie velden  
 
Het afgelopen jaar zijn er zonnepanelen geplaatst op ons clubgebouw. De velden zijn natuurlijk op to 
date en hebben in deze situatie minder geleden dan anders. Ze hebben wel hun jaarlijkse onderhoud 
gehad dus kunnen er voorlopig weer tegen. Onze schoonmaak ploeg heeft ook niet stil gezeten ze 
hebben in de corona tijd iedere week alles keurig netjes bij gehouden en gezorgd dat douches en 
waterleidingen werden doorgespoeld zodat we daardoor geen problemen zouden ondervinden. Waar 
voor dank. Ook is de ploeg weer iets uitgebreid waar we heel blij mee zijn. Toch zou het fijn zijn dat er 
nog een aantal mensen meer bijkomen om onze ploeg te komen ondersteunen. 
Mocht je iemand weten of kennen die dat zou willen, neem dan contact op met de afdeling 
accommodatie.  Aarzel dan niet en geef het door per email accomodatie@vv-bzs.nl of persoonlijk aan 
Henk-Jan van Os 06-1716527. 

mailto:accomodatie@vv-bzs.nl
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Sponsoring 
 
In het afgelopen overgangsjaar hebben onze huidige kledingsponsors een jaar langer doorbetaald tov 
het originele contract, waarvoor grote dank. BZS heeft afgelopen jaar een nieuw contract afgesloten 
met SKOR en er is een compleet nieuwe kledinglijn voor onze club aangeschaft. In de roerige onzekere 
tijden door corona hebben we toch een hoop sponsoren weten vast te leggen voor de komende 3 tot 
5 jaar. Op de tenues zullen de komende 5 seizoenen de volgende sponsoren staan; Napoleon 
(hoofdsponsor), Quintes, van Arnhem, Tradekar en Knobbout. Anders dan voorheen zal iedereen(!) 
naast de tenues ook nieuwe trainingspakken krijgen waar veel ruimte is voor overige sponsoren. Met 
een aangepast sponsorplan hebben we als sponsorcommissie vele extra sponsorcontracten, voor een 
periode van 5 jaar, afgesloten. Tevens zijn binnen één week meer dan 100 trainingssetjes verkocht! 
We zijn als sponsorcommissie blij met de prettige samenwerking met het bestuur die ons het 
sponsorplan uit hebben laten rollen. 
 

Kantine en bar 
 
Het voetbaljaar 2020/2021 duurde qua competitie slechts enkele wedstrijden, omdat door corona alles 
werd stil gelegd tot einde van seizoen. Qua baromzet begonnen we het seizoen zeer goed, iedereen 
had er weer zin in, na eerder moment van corona en de consumpties vloeiden daardoor rijkelijk. Door 
het stilleggen kwamen we de 2de keer voor het feit te staan, dat de aan een houdbaarheidsdatum 
onderhevige artikelen weer verkocht moesten worden. Meerderen waren bereid om BZS daarin te 
steunen. 
Helaas maakten, naar het eind van het seizoen, Gerwin en Jolanda bekend, dat ze besloten te stoppen 
met de barcommissie. Vanaf deze kant nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet de afgelopen jaren. 
Ik kan intussen melden dat Jolanda Schurgers heeft plaatsgenomen in de barcommissie, waarvoor 
natuurlijk ook dank. Kort samengevat een seizoen met weinig omzet, maar we gaan met vol 
vertrouwen het nieuwe jaar in. 
 

Evenementen 

 
Helaas hield Corona het voetbal bijna het gehele in de greep en zijn er gedurende het seizoen geen 
evenementen georganiseerd. Met de versoepelingen konden we uiteindelijk toch nog een geslaagde 
slotdag organiseren waarmee iedereen met een positief gevoel de vakantie in ging. We kijken er naar 
uit om in het nieuwe seizoen weer (nieuwe) evenementen te kunnen organiseren 
 
 

Communicatie 
 
Helaas heeft BZS het afgelopen jaar moeten stellen zonder leden van de commissie communicatie.  
BZS is dus naarstig op zoek naar invulling van de commissie en ook hier geldt vele handen maken licht 
werk. 
Er staat een prima website maar die moet wel gevoed worden en door en voor de leden. Momenteel 
verzorgt de commissie Sponsorzaken de reclame-uitingen op de website en via de narrowcasting op 
de TV in de kantine terwijl de Technische commissie de voetbalzaken actueel houdt. Verder doet de 
secretaris enige beheertaken.  
Het is echter van belang om de commissie Communicatie nieuw leven in te blazen, meldt u aan ! 
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Technische commissie 
 
Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door een competitie van slechts enkele wedstrijden waarna 
corona de wedstrijden stil legde. Gelukkig kon met name de jeugd al die tijd doortrainen waarna aan 
het eind van het seizoen nog enkele wedstrijden gespeeld kon worden voor de Regio Cup. Dat was een 
kleine pleister op de wonde in een voor wedstrijdloos seizoen. 
Aan het einde van het seizoen gaven om uiteenlopende reden Dirk Immink, Arjo Verweij en Patrick 
Verweij  aan te minderen met het TC werk (Dirk) dan wel te stoppen (Arjo en Patrick). Bovendien 
verhuisde Naud vd Kar naar Tilburg en legde de coördinatie van de scheidsrechters neer. Hartelijk dank 
voor jullie enorme inzet en we hopen wanneer nodig in ieder geval nog van jullie kennis gebruik te 
kunnen maken. De impact van het wegvallen van deze mannen is aanzienlijk en er wordt momenteel 
hard gewerkt om de TC werkzaamheden meer op te knippen waardoor het beter behapbaar wordt. 
Een voorbeeld daarvan is de commissie Voetbal materialen die in het leven geroepen is. Eerste taak 
was om alle teams in het nieuwe seizoen op gang te helpen en nu zijn we aan de slag gegaan met het 
verder versterken van de bezetting van de commissie. 
 

Vitaliteit 
 
Maatschappelijk gezien staat het breed motorisch bewegen hoog op de agenda. Een groot percentage 
van de landelijke  jeugd heeft een onderontwikkelde motoriek. BZS heeft daar initiatief in genomen 
om samen met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en de Prins Willen Alexanderschool de motoriek 
van de Beusichemse jeugd te verbeteren. Door corona moest het plan om HAN studenten de leerlingen 
van de PWA op de velden van BZS breed motorisch bewegingsonderwijs te laten geven in de ijskast. 
Wel is er een pilot geweest waarbij de HAN studenten de basisschooljeugd van BZS 10 weken specifieke 
training heeft gegeven. De resultaten op motorisch vlak waren spectaculair en deze oefenstof zal 
binnenkort in de normale trainingen  ingebouwd worden. Verder worden de gesprekken met de HAN 
en PWA (met een nieuwe directrice,) hervat met de insteek het originele plan in werking te zetten. 
Verder is het nijntje Beweegdiploma geïntroduceerd voor 2 en 3 jarigen en ook dit is een succes. In het 
voorjaar zal dan ook een nieuwe reeks opgestart worden. 
Inmiddels heeft de Burense Sport Coöperatie en de gemeente Buren de door BZS ingeleverde stukken 
goedgekeurd en voor het realiseren van de bijgevoegde vitaliteitsmatrix voor 2021-2022 zal Renee 
Kranenburg de contactpersoon zijn en de benodigde acties coördineren. 
 
 


