
 
Financieel een bewogen jaar! 
 
Sportclub Joure heeft een financieel bewogen jaar positief afgesloten. Als bestuur vinden we 
het belangrijk om dit met al onze leden te delen en hier dan ook open in te zijn. Afgelopen 
boekjaar hebben we het jaar afgesloten met een positief resultaat van €6.762,-. Dit resultaat 
is lager dan afgelopen seizoen, maar hier zijn we ontzettend blij mee. Het jaar stond achteraf 
voornamelijk in het teken van ‘Covid-19’.  
 
Daar waar er in de eerste 8 maanden tot en met februari geen vuiltje aan de lucht leek, werd 
dat in maart plots anders. De club heeft te maken gehad met behoorlijke uitdagingen t.a.v. 
de financiën rond het Covid-19 virus. De kantine ging dicht, kleedruimtes gingen dicht en 
leden mochten niet meer voetballen. Het bestuur heeft er dan ook voor gekozen om de 
spelende leden te compenseren over de maanden april, mei en juni voor 50% in de 
contributiekosten. Als één van de weinige clubs in Noord Nederland hebben wij hiertoe 
besloten. Dit was een ingreep van €25.000,-. SC Joure is door de corona crisis extra hard 
getroffen omdat we alle activiteiten ivm ons 100-jarig bestaan, met uitzondering van het Jumbo 
plaatjesboek, niet door konden gaan.Samen komen we hier doorheen!  
 
De omzet is over het hele boekjaar is uitgekomen op €343,196.-. Dit is een forse daling van 
13%. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de ingreep in de contributies. Daarnaast was 
de kantine dicht en gingen een aantal acties niet door, zoals de paasei actie langs de deuren 
in Joure.  
 
De vaste kosten van de club lopen natuurlijk wel gewoon door en dat betekende voor het 
bestuur dat er alle zeilen bijgezet moesten worden. Waar kunnen we of moeten we keuzes 
maken. Gelukkig heeft de club recht op een aantal compensatiemaatregelen vanuit de 
overheid. Vanuit de Now 1, Taso en Togs regeling kwam zo’n €22.000,- richting de club. 
Doordat er nagenoeg geen activiteiten op de club waren vanaf maart, gingen kosten op 
elektra en eigen gebruik naar beneden. Daarnaast hoeft de club minder veldhuur te betalen 
aan de gemeente en is er vanuit de KNVB het nodige gedaan om bepaalde kosten te 
compenseren. Dit ging om nog eens €4.500,-.  
 
De club is gezegend met haar sterke financiële positie, opgebouwd in de afgelopen jaren, 
waardoor we ook deze zeer bijzondere crisis kunnen overleven. Maar dit hadden we nooit 
behaald met de steun en inzet van al onze vrijwilligers, leden en sponsoren. We doen dat met 
z’n allen en zijn erg trots op jullie. 
 
Laten we hopen dat de focus weer snel naar het sporten kan gaan.  
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