
Inleiding 

Beste leden van v.v. Bennekom,

Het seizoen 2020-2021 is helaas net als het seizoen 2019-2020 in het teken komen te staan van het 
Corona virus. Daarmee was het qua sportbeleving wederom niet het leukste jaar uit de historie. 
Gelukkig zijn er lichtpuntjes, zo is het seizoen 2021-2022 relatief normaal van start gegaan en hebben 
we elkaar al weer mogen ontmoeten langs de lijn en in de kantine. Ook anders dan vorig seizoen 
mogen we elkaar weer live treffen tijdens onze Algemene Leden Vergadering (ALV). Wij kijken er dan 
ook naar uit om jullie weer te zien tijdens de vergadering om met elkaar een mooie dialoog te kunnen 
voeren over deze jaarrekening, de toelichting en andere onderwerpen.

Wij vinden het belangrijk om jullie zo goed mogelijk te informeren over de resultaten van het seizoen
2020-2021. Daarom gaan we op de ingezette weg door. Transparantie, het jullie stap voor stap
meenemen in wat er is gerealiseerd, wat het heeft gekost en welke keuzes daaraan ten grondslag
hebben gelegen. Bijgaande rapportage (integraal onderdeel van de jaarrekening 2020-2021) heeft dan
ook tot doel om zo transparant mogelijk te zijn en daarmee onze planning- & control cyclus naar een
hoger plan te tillen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan een rijkere dialoog binnen de
vereniging over beleid en realisatie.

Het seizoen 2020-2021 is met een positief resultaat van ruim 6.500 euro afgesloten en daar zijn we
ontzettend trots op. Financieel heeft het Corona virus onze vereniging er niet onder gekregen. Dit
prachtige resultaat is met name het gevolg van ons gezamenlijke handelen en de grote bereidheid van
ieder lid en iedere sponsor om een steentje bij te dragen. Daarnaast hebben we natuurlijk gebruik
gemaakt van verschillende rijks- en lokale steunmaatregelingen. De drie jaar geleden ingezette weg
om onze kostenstructuur flexibeler te maken resulteert effect, met name via de variabele
prestatiebeloning van ons 1ste elftal. Hierdoor zijn de kosten van ons 1ste elftal fors lager uitgevallen
dan begroot. Ook de interne opgezette verantwoordingsstructuren resulteren effect. We maken
vooraf heldere afspraken met commissies over doelen, investeringen en budget. Zo is het voor
iedereen helder waarvan uit gegaan kan worden. Deze sturingsfilosofie gaat uit van vertrouwen.
Vertrouwen dat zonder meer wordt beloond.

Voor de toekomst zijn er grootste plannen om onze kantine en kleedruimtes te moderniseren.
Vooralsnog zijn we met de gemeente in gesprek, maken we plannen en hebben een projectteam
opgericht. Om deze toekomstige plannen met elkaar te realiseren is eigen vermogen nodig. Ook voor
dit jaar hebben we op dit punt financieel een mooie stap gezet. Waar we in de begroting rekening
hielden met een toevoeging aan de reserve nieuwe accommodatie van 40.000 euro is in de realisatie
135.000 euro gereserveerd.

Met het lezen van bijgaande rapportage zijn er vast vragen. Schroom niet om ze te stellen. Wanneer 
jullie vragen hebben gebruik daarvoor het e-mailadres van de penningmeester 
(penningmeester@vvbennekom.nl). Stel je vragen in ieder geval voor 23 november 2021, zodat we wij 
de vragen kunnen bundelen en beantwoorden. Op deze manier kunnen we de ALV zo effectief  en 
efficiënt mogelijk inzetten.

Namens het bestuur v.v. Bennekom, Samen Sterk en blijf vooral gezond,

Jan Burggraaf, Voorzitter


