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Jaarverslag Regio Scouting Zeeland
Ondanks de huidige situatie heeft de stichting Scouting Regio Zeeland (SRZ) in
financieel opzicht een goed jaar achter de rug. Richting de toekomst heeft SRZ
een goede financiële basis en kan indien nodig een stootje hebben. Het vermogen
van de SRZ kan dienen als buffer en/of kan worden geïnvesteerd in scouting in
de regio.
De boekhouding wordt gevoerd in het boekhoudprogramma GNU Cash, een
Nederlandstalig, gratis boekhoudprogramma. Gemaakte kosten worden eerst
betaald en opgeborgen onder nog te boeken kosten. Nadat de betaling door de
bank is verwerkt worden de boekingen vanuit de bank geïmporteerd in GNU
Cash en worden ze op de juiste rekening geboekt. Betalingen waarvan de kosten
in de toekomst vallen worden geboekt op vooruitbetaalde kosten en worden
genomen in het jaar waar de kosten vallen. Kosten waarvan bekend is dat deze
gemaakt zijn in het lopende jaar, maar nog niet zijn betaald per balansdatum,
worden geboekt op de rekening ‘nog te betalen’, en vallen in het lopende jaar.
Het jaar 2021 is afgesloten met een klein overschot van € 888,- en een eigen
vermogen van ruim € 137.888-.
Per 2016 ontvangt de SRZ geen subsidie voor deskundigheidsbevordering
vrijwilligers meer van de provincie Zeeland. Omdat veel groepen nog wel
subsidie kunnen krijgen voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers is in
het verleden besloten om het verlies van subsidie deels te verleggen naar de
groepen. Voor 2016 betekende dit een lichte verhoging van de kosten van de
trainingen per deelnemer.
Vrijwel alle TSP-activiteiten zijn in 2018/2019 overgestapt naar BUNQrekeningen welke door de penningmeester van de activiteit zelf beheerd worden.
Naast de deelnemers en het TSP-team zelf, heeft de regiopenningmeester een
toezichthoudende rol. Regio activiteiten van enige omvang moeten vooraf een
begroting indienen, deze moet worden gefiatteerd door regiopenningmeester.
Na afloop van de activiteit dient de activiteitpenningmeester een afrekening in,
ook deze moet worden goedgekeurd. Doordat de activiteiten nu zelf over eigen
rekeningen beschikken, zijn de bankreserves die tijdelijk bij de regio waren
geparkeerd overgestort naar de BUNQ-bankrekeningen. De toename of afname
van deze banksaldi zijn weergegeven onder balanspost Reserve TSP’s. Ze hebben
vanaf de overstap dus geen invloed meer op het resultaat van de regio, dit lijkt
ons een betere weergave van zaken.
Bij het versturen van deze jaarrekening ter voorbereiding van de regioraad op
17 mei 2022 heeft er een kascontrole plaatsgevonden. Deze vond plaats op 30
maart 2022 het verslag van de kascontrole treft u separaat aan.
Paul van der Meer
Penningmeester Scouting Regio Zeeland
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Baten
Contributie leden
Deelnemersbijdragen trainingen
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Spaarrente
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Toelichting staat van baten en lasten 2021 versus 2020:
Begroot resultaat was een verlies van € 777,- het verlies is uiteindelijk omgezet
in een voordelig resultaat van € 888,-. Enige posten waarop een specifieke
toelichting is:
• Contributie leden, iets lager dan voorgaand jaar. De contributie hebben
we de afgelopen jaren niet geïndexeerd.
• Deelnemersbijdragen trainingen, hoger ten opzichte van voorgaand jaar
echter vanwege de Corona maatregelen konden veel trainingen geen
doorgang vinden op de reguliere wijze, hierdoor is de baten hiervan fors
lager dan pre-corona.
• Overige inkomsten, met name verkoop van regiobadges. Veel hoger dan
begroot door een redelijk grote verkoop aan een groep.
• Spaarrente, geen rentevergoedingen meer vanuit ING-bank, voor 2021
0%, BUNQ geeft nog wel enige rente, daar maken we gebruik van
cashpooling.
Activiteiten
• Geen vrijwilligersactiviteit gehouden.
• Geen RSW/LSW, dit is normaal een bijdrage voor de LSW deelname.
• ZESC reservering van € 250,- welke in 2022 zal vrijvallen.
Bestuurskosten
• Admiraliteit, geen kosten over 2020 ingediend wel over 2021.
• Algemene bestuurskosten, grootste kostenpost is de landelijke
contributie en daarnaast de kosten voor de WBTR.
• Financieel, minder transacties, waardoor minder bankkosten bij Bunq.
• Representatiekosten; met name kosten bestuurdersdag.
Bureaukosten
• Afschrijvingskosten, meer ten opzichte van 2020 wegens aanschaf nieuwe
laptop voor de bureaumedewerker en een vergader set waardoor
vergaderingen nu ook hybride kunnen plaatsvinden.
• Opslagkosten, lager ten opzichte van 2020 wegens wegvallen van de
kosten van de Safe Store in Goes.
Ondersteuningsteams
• Ondersteuningsteams, nieuwe post sinds 2018 voor de lasten van de
diverse ondersteuningsteams. In 2021 zijn er niet veel kosten geweest,
enkel enige overleggen.
Trainingen
• Trainingen, zie toelichting bovenstaand onder baten, post
deelnemersbijdragen trainingen.
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Toelichting Balans:
• ING-betaalrekening en spaarrekening. Lichte toename in saldo van de
betaalrekening.
• BUNQ-rekeningen, een kleine spaarrekening, een algemene rekening
wordt gebruikt voor de kosten van het aanhouden van de BUNQbankrekeningen en de rekeningen van diverse TSP teams. Bij BUNQ
wordt nog wel enige rente gegeven tot een cashpool saldo van € 10.000,-.
Saldi met name bij het houthakkerskamp. Verklaring hiervoor is dat het
kamp niet is doorgegaan, maar dat aangemelde deelnemers de keuze
hebben gekregen om hun inschrijving te laten staan voor de editie 2022.
• Vooruitbetaalde kosten, reserveringskosten voor trainingen op SCZ in
2022.
• Langlopende verstrekte leningen, aan de Stichting Scouting Centrum
Zeeland is een bedrag ter lening van € 50.000 verstrekt tegen 0 % rente
met als tegenprestatie; gereduceerde huur tarieven, geen liggeld,
reserveringsgeld € 25 i.p.v. 50% van de verwachte kampkosten. De lening
is voor onbepaalde tijd, als scoutingcentrum niet aan haar verplichtingen
conform overeenkomst voldoet en als na 1 januari 2021 Scouting Zeeland
dit bedrag financieel kan missen, dan zal de lening worden afgelost.
• Regio Opslag Veere. Deze is in 2020 gerealiseerd, de kosten worden in 30
jaren afgeschreven.
• Inventaris, afgeschreven wordt nog op de navolgende inventaris:
- beamer en projectiescherm 2019
- regiokleding 2020
- laptop bureaumedewerker 2020
- vergaderset voor hybride vergaderingen 2021.
• Debiteuren, 1 openstaande rekening van een deelnemer van een groep
buiten de regio, wordt opgevolgd.
• Nog te betalen voor diverse kosten 2021
• Reserve TSP’s, zijnde mutaties van de saldi, in dit geval een toename.
• SZF/Ledenactiviteit betreft het geld dat ooit als zodanig is gelabeld, na de
juridische fusie en wat is ondergebracht in het zogeheten Scouting
Zeeland Fonds. In 2021 zijn er 5 donaties toegekend.
• SZF/Gave regio activiteiten; vorming van een reserve van € 5.000,waarvoor TSP teams een plan kunnen indienen, ter goedkeuring aan een
commissie. Besluit regioraad mei/2020. Hiervoor is in 2021 geen verzoek
ontvangen.
• SZF/Tunnelkosten; vorming van een reserve van € 500,-. We vinden het
belangrijk dat tunnelkosten geen belemmering vormen om deel te nemen
aan activiteiten aan de andere kant van de Westerschelde. Besluit
regioraad mei/2020. Hiervoor is in 2021 geen verzoek ontvangen.
• Team werving en promotie; Vorming van een reserve van €10.000,- ten
bate van het team werving en promotie. Het team komt zelf met plannen
en deze verzoeken worden aan de regioraad ter goedkeuring voorgelegd.
Besluit regioraad mei/2020
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