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Toelichting balans per 31 december 2021

Voorraden
De voorraad OGD artikelen is in 2021 sterk gedaald ten opzichte van 2020. In 2020
waren er reeds ingekopen gedaan, maar nauwelijks verkopen, omdat er geen
of weinig lokale wedstrijden zijn gehouden. In 2021 konden, gelukkig, vele wedstrijden
weer doorgang vinden en dit had tot gevolg dat de voorraad weer kon afnemen.

Liquide middelen
De saldi per 31 december zijn conform de afschriften van de banken.
Het totaal aan liquide middelen is nagenoeg gelijk gebleven. Enerzijds hebben we in
2021 meer inkomsten mogen ontvangen dan in 2020 en anderzijds hebben we in 2021
veel projecten financieel af kunnen ronden die vanwege Corona waren uitsteld.

Kapitaal
Het kapitaal is in 2021 toegenomen met bijna 21.000 euro.
De reserve vrienden voor het leven nam in 2021 af met de jaarlijkse vrijval van 700 euro.
We mochten in 2021 geen nieuwe vrienden voor het leven inschrijven.

Kortlopende schulden
De post nog te betalen toegezegde schenkingen betreft nog af te ronden projecten
2019 en 2020 en 2021. In 2021 is de balanspost afgenomen, omdat diverse projecten
die vanwege de coronacrisis uitgesteld waren, doorgang vonden in 2021.



Stichting Old Grand-Dad Club Nederland

Toelichting staat van baten en lasten over 2021

Baten
In 2021 mochten we 5.800 donaties ontvangen met een totaal bedrag van 163.350 euro.
Het ontvangen bedrag aan donaties is in 2021 9% hoger dan in 2020. Vorig boekjaar 
zagen we een daling van 7%. Een fantastich herstel dit boekjaar en dat terwijl in 2021
Corona nog erg aktief was. Dit geeft weer veel vertrouwen voor de komende jaren.

Ook in 2021 mochten we weer vele extra donaties ontvangen. Het zijn er teveel om
op te sommen, maar dat maakt onze dank er niet minder om.

Lasten
In 2021 konden de Regiowedstrijden en de landelijke Finale, alsmede de consuldag 
weer doorgang vinden. Vandaar dat de post Wedstrijdkosten weer onder de lasten
opgenomen is.

De kosten voor het jaarbericht waren dit jaar aanzienlijk hoger daar onze drukkerij de
verzending inclusief porto voor ons geregeld heeft. Wij hopen dat we in 2022 de
jaarberichten weer aan de conculs mee kunnen geven op de consuldag, hetgeen veel
portokosten zal besparen.

Daar in 2021 weer vele bijeenkomsten waren, waaronder Bestuursvergaderingen, 
Regiobijeenkomsten voor de consuls en overleg met derden, zijn ook deze kosten
in 2021 weer toegenomen.

De post Administratie/accountant en kantoorkosten is hoger dan andere jaren. De
oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat wij sinds het boekjaar 2020 de cijfers niet
meer middels een kascontrole, maar door een accountant laten beoordelen.
Verder hebben wij een afspraak kunnen maken met de eigenaar van onze software-
leverancier voor het onderhoud van ons donateurssysteem, waardoor de continuiteit
is gewaarborgd.

Beschikbaar voor schenkingen
In 2021 hebben we weer vele projecten kunnen financieren. Graag zien we in 2022
de vele aanvragen weer tegemoet.
Tenslotte is ons doel financiële steun voor projecten ten behoeve van jongeren tot circa
30 jaar voor sport, spel en beweging.


