DCG - FINANCIEEL OVERZICHT 2020 - TOELICHTING
DCG is in 2020 enigszins teruggegaan in het aantal leden. De voornaamste oorzaak is het feit
dat er geen ledenwervingsactiviteiten gedaan konden worden vanwege het Corona-virus.
Financieel gezien is het een goed jaar geweest. Er is minder geld uitgegeven aan allerlei
zaken vanwege het Corona-virus en er zijn een aantal besparingen gerealiseerd.
De grootste kostenposten van DCG betreffen het drukken van het verenigingsblad “Rond
Griend & Polder” (RG&P) en de portokosten voor het verzenden. Deze kosten stegen al jaren
substantieel; in 2020 is er een kentering gekomen. De leden zijn actief benaderd om
(uiteraard vrijblijvend) te kiezen voor de digitale versie; deze actie was succesvol. Eind 2020
heeft ongeveer de helft van de leden gekozen voor de digitale versie van RG&P.
In 2020 is gestart met het versturen van de contributie-facturen via e-mail in plaats van een
acceptgirokaart. De verwerking van acceptgirokaarten is namelijk aanmerkelijk duurder dan
de verwerking van digitale betalingen. Deze nieuwe verwerkingsmethode heeft dan ook
geleid tot minder kosten. Eind 2020 hadden wij van ± 25 leden nog geen e-mailadres. Deze
leden hebben de factuur via de post ontvangen.
Het financieel resultaat in 2020 en 2021 werd/wordt beïnvloed door de volgende factoren:
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•
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•
•
•

•

•

In 2020 is er minder dan begroot uitgegeven aan activiteiten (zoals excursies en
workshops) vanwege de Corona perikelen. Voor 2021 wordt verwacht dat in de 2e
helft van het jaar de activiteiten weer op gang zullen komen;
De productiekosten en de portokosten van RG&P waren in 2020 lager dan begroot
dankzij de succesvolle oproep aan de leden om over te schakelen naar de digitale
versie van RG&P. In 2021 wordt geen verdere daling verwacht;
Voor de inrichting van de Kopstoof zijn er in 2020 tafels en stoelen aangekocht. In
2021 zullen er nog andere goederen worden aangekocht. In de komende jaren zullen
er daarnaast nog uitgaven gedaan worden zoals: gebruik, huur, onderhoud,
schoonmaken en verzekeringen. Zie hiervoor de rapportage van de voorzitter;
De bestuurskosten waren in 2020 minder dan begroot vanwege lagere bankkosten;
In 2020 zijn er jassen aangeschaft i.v.m. wervingsactiviteiten;
Voor 2020 was er een bedrag gereserveerd onder de noemer “Project Griend en
Polder” voor het eventueel plaatsen van bankjes op de Zegenpoldersedijk als de
sanering van de “Rhoonse Stort” is voltooid. Dit bedrag wordt naar 2021
doorgeschoven;
In 2020 was er ook een bedrag gereserveerd voor het planten van wilgen aan de
Schenkeldijk. Het geld is niet uitgegeven omdat de Gebiedscoöperatie Buijtenland
van Rhoon de aankoop van de bomen heeft betaald. Het gebudgetteerde bedrag
blijft gehandhaafd voor nog nader te bepalen activiteiten;
In 2021 wordt er ook een bedrag gereserveerd voor het 50-jarig jubileum in 2022.

Van de aankoop van computerapparatuur, drukwerk, etiketten, kantoorbenodigdheden,
meubilair, papier, postzegels, presentatiemateriaal, etc. wordt geen voorraadadministratie
bijgehouden. De kosten daarvan zijn in 2020 of in voorgaande jaren al direct in het resultaat
opgenomen.

