HBN jaarcijfers 2020 toelichting
Resultatenrekening
•
De COVID-19 pandemie heeft een zware wissel getrokken op de activiteiten van de bond.
•
In 2020 hebben helaas geen NHK's plaatsgevonden, wel hebben we een ALV en een lezing op een andere manier dan normaal kunnen houden.
•
Het aantal leden staat op 666 per eind 2020, met een dekkingsgraad van circa 60% betalende leden. Dit jaar zijn de digitale machtigingen ingevoerd,
waarmee we nu wel naar circa 400 betalende leden zijn gestegen (2019: circa 250) Dit jaar is dus een nieuw peilmoment, waarmee we in de toekomst
verder kunnen bouwen aan een nog hogere dekkingsgraad. Hierdoor is de lid contributie - die niet ontvangen is over 2019 - afgeschreven. Hierdoor zijn
we nu bij t/m 2020, en de leden zonder machtiging nemen we in de veegronde mee in maart 2021. Mogelijk moeten we hiervan nog wel een deel
afschrijven in 2021.
•
Andere posten zijn het een jurytraining, een cursus voor vertrouwenspersonen en een aantal kleinere reguliere zaken.
•
Belangrijk te noemen is dat de penningmeester abusievelijk een spookfactuur betaald heeft van € 190 aan DNS Services voor "domeinregistratie
2020/2021". Dit is helaas pas bekend geworden bij het opstellen van de jaarstukken, maar reeds gemeld in het bestuur, bij de fraudehelpdesk en bij de
ING. Te nemen maatregelen voor de toekomst zijn: 1) alle te betalen facturen boven € 100 worden genoemd in bestuursvergadering alvorens te betalen
en mogelijkheid voor tweede ondertekening boven bepaalde grensbedragen wordt onderzocht 2) contractenregister wordt aangelegd om de toetsing
van de verplichting tot betalen te vergemakkelijken.
Balans
•
Ondanks de hoge afschrijvingen van de ledencontributie laat het eigen vermogen een stand zien van circa € 7.500.
•
De debiteurenpost blijft hoog door de hogere ledenaantallen, maar toch nog wat lage dekkingsgraad van individuele leden. (al zijn de machtigingen van
circa 250 naar 400 gestegen!)
•
De liquide middelen zijn voldoende om aan onze verplichtingen te voldoen.
•
Reserveringspost uit de opbrengsten van de NHK's voor toernooien staat nog ter beschikking.

