
Toelichting financiële cijfers HV Dynamico 2020-2021 
 

Uiteraard zijn er, naast de gebruikelijke vragen, in deze COVID-tijd extra vragen met betrekking tot de 

financiële situatie voor de club. En eventueel de gevolgen hiervan voor de contributie.  

Ik hoop dat ik die vragen (grotendeels) al hieronder kan beantwoorden. 

 

Samengevat 

Het COVID-virus raakt ook onze prachtige, gloednieuwe club. Maar op welke manieren financieel is 

helaas grotendeels nog onbekend. De begroting voor 2020-2021 is dan ook voorzichtig en vanuit een 

ongunstig scenario voorbereid. Simpelweg om dat het ongunstige scenario zomaar werkelijkheid zou 

kunnen worden.  

Als club zijnde hebben we hier relatief weinig invloed op. Op financieel gebied is het dan dus ook 

zoeken naar zekerheid. Daarom blijven de contributies (voorlopig) nog ongewijzigd.  

 

 

COVID & de begroting 

Door de maatregelen om het COVID-virus te bestrijden, handballen we nu een stuk minder dan we 

gewend zijn. Minder wedstrijden, en voor een gedeelte van de vereniging, voorlopig nog geen 

trainingen.  

In de begroting voor het handbalseizoen 2020-2021 zie je dit echter nog niet terug.  

De drie grootste kostenposten voor de vereniging zijn de zaalhuur, de bondscontributie en de diverse 

vergoedingen.  

Welke gevolgen de maatregelen hebben voor de zaalhuur is helaas nog niet duidelijk. Als vereniging 

wordt namelijk bij de start van het seizoen de zaalhuur gereserveerd die je denkt nodig te hebben 

voor het faciliteren van de trainingen en de wedstrijden. Dat er nu minder gebruik gemaakt wordt 

van de zaalhuur, heeft helaas nog niet tot gevolg dat de kosten geannuleerd worden. Hiervoor zijn 

we afhankelijk van de gemeente(s)/zaalbeheerder(s). En die zijn op hun beurt weer afhankelijk van 

eventuele compensatie vanuit de Rijksoverheid. Voorlopig in ieder geval wrang voor ons, maar het is 

niet anders.  

Wat betreft de bondscontributie zit het NHV zelf ook in dubio. Voorlopig worden de 

bondscontributie helaas nog niet verlaagd/geschrapt.  

Ook in de diverse vergoedingen is er nog geen wijziging meegenomen in de begroting. Hier is voor 

gekozen omdat er nog diverse scenario’s binnen de handbalbond zijn waarmee wedstrijden, hoewel 

op een later moment, ingehaald kunnen worden. De vergoedingen zullen dan dus eenzelfde gevolg 

hebben. 

 

Wat betreft de opbrengsten van de vereniging zijn er twee aspecten waarop de maatregelen effect 

hebben: de inkomsten bij wedstrijden van de HS1 en de tegemoetkomingen vanuit de Rijksoverheid. 

Allereerst de inkomsten bij wedstrijden van de HS1: Deze liggen momenteel natuurlijk stil, maar ook 

wanneer er wél gehandbald werd of weer mag worden, zijn deze een stuk lager dan we gewend zijn.  

Verder voldoet de vereniging om uiteenlopende redenen niet aan de diverse eisen die gesteld 

worden vanuit de Rijksoverheid. Ontwikkelingen op dit gebied houden we nauw in de gaten, maar 

voorlopig levert dit dus niks op. 

 

Contributie 

Tot slot, de contributie. Vanzelfsprekend zijn er ook vragen welke gevolgen het COVID-virus heeft op 

de contributie. En als bestuur begrijpen we dat. Voorlopig hebben we er echter voor gekozen om de 

contributie te hanteren zoals deze eerder is afgesproken. Belangrijkste reden hiervoor is dat het 



bestuur verantwoordelijk is voor de financiële gezondheid van de club. Het virus en de maatregelen 

hebben een grote impact op de club, maar helaas op financieel gebied nog een onbekende impact. 

Het bestuur wil daarom voorlopig nog bouwen op zekerheid.  

De intentie is wel dat, mocht bij het verstrijken van de tijd duidelijk worden dat de situatie toch 

rooskleuriger is dan gedacht, we daar als bestuur graag onze leden in willen compenseren. Een van 

de opties daarin zou zijn om de tweede helft van de contributie in maart 2021 deels te verlagen. Let 

wel, dit zijn slechts intenties vanuit het bestuur. Hier zijn dus helaas geen rechten of garanties mee te 

verkrijgen.  

Dit jaar zal er dan dus ook 50% van de contributies geïncasseerd worden. 

 


