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jaarverslag 2021  

Alweer of nog steeds een jaar met Corona, waardoor we bij de start van dit jaar in complete lockdown zaten. 
Daardoor was de eerste bestuursvergadering pas op 20 mei, en op gepaste afstand. 

Van de KNV was er info gekomen over de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 
die we moeten bestuderen om de eventueel  nodige aanpassingen in afspraken in het bestuur , statuten en 
huishoudelijk reglement goed te regelen.               We bespraken de voorbereiding van de herhalingslessen.  
Wanneer, hoe vaak en waar? Welke instructeurs. De datum van de ALV kon door de maatregelen nog niet 
worden vastgesteld. De kascontrole kon worden voorbereid, de jaarrekening was klaar voor controle, het 
jaarverslag goedgekeurd door het bestuur.  

7 juli ALV: Een geanimeerde betrokken bijeenkomst. De voorkeur voor indeling van de lessen is 50/50 middag 
en avondlessen .De kascommissie heeft de jaarrekening goedgekeurd.  Advies van de leden: Zelf  baby 
oefenpop aanschaffen. De pasjes voor verlening worden voortaan digitaal aangevraagd en uitgedeeld. De 
aanwezige leden gaan  hiermee akkoord, een gewoon pasje kost 5 euro. Ondanks minimale inkomsten doordat 
er geen evenementen waren is de jaarrekening met een negatief saldo redelijk positief afgesloten. De leden 
adviseren om na te gaan of er een subsidiemogelijkheid is,  nu we toch (hoewel langzaam) achteruit boeren.. 

Bestuursvergadering 2 december: Het verzoek van de penningmeester  voor Coronatoeslag,  is door de 
gemeente goedgekeurd. Het negatieve saldo door verlies aan inkomsten is volledig gecompenseerd, met de 
toezegging dat we indien nodig ook over 2021  een verzoek mogen doen als dat nodig is. Ook van kring 
Friesland kregen we weer een bijdrage. Evenementen: Er waren meer evenementen dan verwacht, en dus ook 
meer inkomsten. Daardoor eindigen we, mede door de coronasubsidie van de gemeente en kring Friesland, 
met een positief saldo over 2021. We besluiten om nog dit jaar de reanimatie babypop aan te schaffen. Ook 
dan blijft het saldo positief. Niet alle leden reageren op de mails met aanvraag voor hulp bij evenementen er 
moet achteraan gebeld worden. Dat willen we met hen bespreken. We hopen seizoen 2022 weer met de 
intekenlijst te kunnen werken.  

Terugblik herhalingslessen: De laatste serie  avondlessen van Gerrit verliep prima. Geanimeerde lessen met een 
beetje een reünie karakter, doordat we elkaar zo weinig hadden gezien dit seizoen en een plezierige 
afscheidsavond  voor de instructeur Erg jammer was dat onze vertrouwde Lotus door ernstige ziekte dit seizoen 
niet aanwezig kon zijn. Gelukkig was er een goede vervangster, hoewel de Lotusles wel beperkt werd door de 
coronamaatregelen. De zaterdagmiddag les is omgevlogen. Compiment voor de instructrice .Zeer vlotte les, 
prima deelname van de leerlingen en enthousiaste reacties op het feit dat een middag les toch zeer goed 
bevallen was. In maart is de tweede hierbij behorende herhalingsles. 

Het huishoudelijk reglement is in concept klaar, en kan aan bestuur en daarna aan de leden worden 
voorgelegd. Wet bestuur en toezicht komt in het nieuwe jaar op de agenda. 

   Balans per 31 december 2021  
Activa     passiva 
Liquide middelen       
Rendementsrekening 4018,02   Kapitaal per 28-12-2021 7250,83 
Betaalrekening 3232,81   verschil 374,81 
Kas    Kapitaal per 31-12-2020 6876,02 

      
      
Totaal generaal 7250,83   Totaal generaal 7250,83 
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