
Financiën Oud-Skøll  
In financieel opzicht staat Oud-Skøll er goed voor aan het einde van 2020, ondanks 
de bijzondere omstandigheden. De contributie inkomsten stijgen met het jaarlijks 
toenemen van het aantal leden. Dit vergroot de mogelijkheden voor donaties aan 
Skøll en voor het organiseren van activiteiten van Oud-Skøll. Dit overzicht bevat een 
toelichting bij het donatiebeleid van Oud-Skøll, een toelichting bij de 
resultatenrekening en een toelichting bij de balans van Oud-Skøll.  
 
Donatiebeleid van Oud-Skøll  
Oud-Skøll heeft het doel om oud-leden van Skøll met elkaar te verbinden en om 
Skøll te ondersteunen. Oud-Skøll reserveert grofweg 1/3 van de contributie-
inkomsten voor activiteiten voor de eigen leden. De overige 2/3 van de contributie-
inkomsten wordt gebruikt om Skøll financieel te ondersteunen. Het bestuur van Oud-
Skøll beoordeelt de wijze waarop het Skøll financieel ondersteunt aan de hand van 
onderstaande uitgangspunten:  

- Het gaat om donaties die Skøll op korte én lange termijn verbeteren. 
- Het gaat om donaties die additioneel zijn op de reguliere Skøll–begroting. 

Oud-Skøll is er niet om gaten te vullen die ontstaan in de lopende begroting 
van Skøll.  

- Het gaat om concrete projecten waarvan de meerwaarde voor Skøll vooraf is 
aangetoond. 

- Er moet draagvlak zijn voor de betreffende donatie binnen het bestuur van 
Skøll. Het bestuur van Skøll kan het beste het brede belang van Skøll 
overzien. Het Oud-Skøll bestuur baseert zijn oordeel over de wenselijkheid 
van donaties primair op het oordeel van het Skøll bestuur. 

- Het geheel van donaties komt ten goede aan iedereen en het doel is om Skøll 
in den brede te ondersteunen. Deze financiële ondersteuning is onder te 
verdelen in drie type donaties: 

o Donatie voor vernieuwing van de vloot. Hiervoor wordt jaarlijks 
maximaal 1/3 van de contributie-inkomsten gereserveerd. In periode 
2018-2022 gaat het om 10.000 euro per jaar. Een grotere reservering is 
volgens het Oud-Skøll bestuur niet wenselijk, omdat er dan 
onvoldoende ruimte overblijft om met behulp van andere donaties te 
voldoen aan alle hierboven geschetste uitgangspunten. Traditie 
getrouw doneert Oud-Skøll elke vijf jaar een acht. Echter, zal contact 
worden gehouden met Skøll bestuur en het botenplan voor eventueel 
een ander gewenst boottype en hierop inspringen indien dit mogelijk is 
met de reservering. 

o Bijzondere donatie. Grofweg een kwart van de contributie-inkomsten 
wordt gereserveerd voor een bijzondere donatie.  

o Verschillende kleinere donaties. Het gaat om verschillende kleinere 
donaties zoals het Oud-Skøll 2000 europlan en het Oud-Skøll 
Roeifonds (financiële ondersteuning van bijzondere roeiprestaties).  

 
Toelichting bij resultatenrekening (Realisatie 2020 en Begroting 2021) 
In onderstaande tabel is de realisatie over 2020 en de begroting voor 2021 
weergegeven. De verschillende posten worden toegelicht onder de tabel.  
 
 
 



Omschrijving Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021 
Baten €30.880,00 €31.859,42 €32.585,00 
Contributie €30.850,00 €31.727,00 €32.500,00 
Creditrente  €30,00 €132,42 €85,00 
Inkomsten Fonds Toproeien Skøll €0,00 €0,00 €0,00 
Lasten -€30.880,00 -€30.680,51 -€32.585,00 
Rondje Oud en Nieuw -€300,00 -€20,28 -€300,00 
Oud-Skøll Netwerkevent -€1.500,00 €0,00 -€1.500,00 
Ledenborrels -€1.250,00 -€40,40 -€1.500,00 
Oud-Skøll feest -€2.000,00 €0,00 -€2.000,00 
Nader te bepalen Sportactiviteiten - - -€500,00 
Grote Oud-Skøll Wielerdag -€700,00 -€323,75 -€700,00 
Ledenadministratie en website -€1.200,00 -€1.122,15 -€1.300,00 
Bestuur en representatie  -€800,00 -€206,17 -€800,00 
Communicatie €0,00 €0,00 €0,00 
Werving -€200,00 €0,00 -€200,00 
Onvoorziene uitgaven -€380,00 €0,00 -€435,00 
Verschillende donaties Skøll -€3.850,00 -€4.837,76 -€4.250,00 
Reservering vernieuwing vloot Skøll -€10.000,00 -€11.500,00 -€10.000,00 
Reservering bijzondere donatie -€8.000,00 -€12.230,00 -€8.400,00 
Bijzondere donatie verbouwing €0,00 €0,00 €0,00 
Bijdrage aan commissiedag Skøll -€300,00 €0,00 -€300,00 
Oud-Skøll roeifonds -€400,00 -€400,00 -€400,00 
Uitgaven en reservering  
Fonds Toproeien Skøll 

€0,00 €0,00 €0,00 

Resultaat €0,00 €1.178,91 €0,00 
Kochnorm  73% 91% 72% 
 
Contributie  
Voor het contributiejaar 2020 is 31.727 euro aan contributie binnen gekomen. Dat is 
ruim 1.000 euro meer dan aanvankelijk begroot. In 2020 was sprake van 679 
betalende leden en een inningspercentage van 98%. In 2019 was sprake van 640 
betalende leden en een inningspercentage van 97%. Het aantal niet-betalende leden 
vanwege een gebrek aan actuele contact- en bankgegevens kwam in 2020 uit op 
zeven. Het aantal niet-betalende leden vanwege alleen een gebrek aan actuele 
bankgegevens kwam uit op vijf. Het aantal niet betalende leden vanwege 
storneringen kwam uit op drie. 
Voor het contributiejaar 2021 worden de contributie-inkomsten begroot op 32.500 
euro. Hierbij is rekening gehouden met het toegenomen aantal leden.  
 
Creditrente  
Oud-Skøll heeft een spaarrekening bij de Rabobank en een spaarrekening bij de 
ASN Bank. De creditrente over 2019 is op 1 januari 2020 bijgeschreven en bedroeg 
7,42 euro. In 2018 heeft Oud-Skøll voor 5.000 euro aan obligaties gekocht van Skøll 
ter financiering van de verbouwing. Oud-Skøll heeft hierover in 2020 een 
rentevergoeding van 125 euro ontvangen. Zes van de twintig obligaties zijn door 
Skøll teruggekocht in 2020. Eind 2020 is gebleken dan nog eens 2 obligaties zijn 
uitgeloot. De rentevergoeding is voor 2021 begroot op 85 euro. 



 
Fonds Toproeien Skøll (FTS)  
Het Fonds Toproeien Skøll (FTS) ondersteunt talentvolle wedstrijdroeiers van Skøll 
op weg naar de nationale en internationale top. Het FTS is geen zelfstandige 
rechtspersoon. In 2019 is het beheer van middelen van het Fonds Toproeien Skøll 
(FTS) overgedragen aan Oud-Skøll. Dat betekent dat op de balans van Oud-Skøll 
wordt bijgehouden hoeveel middelen er gereserveerd zijn voor het FTS. Op deze 
manier faciliteert Oud-Skøll de financiële ondersteuning van talentvolle roeiers en 
worden extra bankkosten voorkomen. Bij de verantwoording wordt inzichtelijk 
gemaakt hoeveel middelen zijn binnen gekomen en waaraan ze zijn uitgekeerd. Het 
FTS is verantwoordelijk voor werving van de benodigde inkomsten en voor de 
bestemming van de middelen. Oud-Skøll faciliteert enkel de financiële afhandeling. In 
2020 is er geen sprake geweest van donaties of kosten. Ook zijn er geen incasso’s 
uitgevoerd. 
 
Stand FTS per 1-1-2020 € 2.244 
Geen donaties en kosten gemaakt € 0 
Stand FTS per 31-12-2020 € 2.244 
 
Rondje Oud en Nieuw  
In januari 2020 hebben Oud-Skøll in samenwerking met Skøll weer een Rondje Oud 
en Nieuw (hardloopwedstrijd) georganiseerd in samenwerking Robin Puls en zijn 
fysiotherapiepraktijk. De deelnemers ontvingen na afloop een tasje met 
promotiemateriaal. De kosten voor dit evenement vielen laag uit.  
In januari 2021 zijn we voornemens om het weer groter op te zetten indien dit kan 
met de geldende coronaregels. Indien januari niet haalbaar is, dan zullen wij dit 
verplaatsen naar een later moment in het jaar. Hiervoor is een financiële bijdrage 
begroot van 300 euro, inclusief budget voor een (Nieuwjaars)borrel na afloop van het 
rondje.  
 
Oud-Skøll Netwerkevent  
In 2020 is er tijd gestoken in het opzetten van een vernieuwde opzet van het Oud-
Skøll Netwerkevent. Het evenement zou in mei 2020 plaatsvinden, maar is meerdere 
malen doorgeschoven vanwege de coronamaatregelen. Uiteindelijk is besloten om 
het evenement in 2020 helaas niet door te laten gaan. De vernieuwde opzet zal 
bewaard worden voor in 2021. Dit geld hebben wij dit jaar om die reden dan ook niet 
uitgegeven.  
Aankomend jaar zullen wij weer een bedrag van 1.500 euro in begroten. Hiervan zal 
de locatie, het programma en afsluitende borrel met versnaperingen van gerealiseerd 
worden.  
 
Ledenborrels  
Ook dit jaar was het de bedoeling om onze jaarlijkse ledenborrel te laten 
plaatsvinden tijdens de Skøll Cup. Net zoals veel andere evenementen, kon dit geen 
doorgang vinden en hebben wij hier geen kosten voor gemaakt. Komend jaar willen 
wij graag weer een ledenborrel organiseren tijdens de Skøll Cup. Aan het begin van 
2020 is daarnaast een goede start gemaakt met het oppakken van de Oud-Skøll 
Vrijmibo’s op externe locaties. Komend jaar willen wij deze graag weer organiseren. 
Het plan is echter om dit weer meer naar Skøll toe te trekken om de verbinding 



tussen Oud-Skøll en Skøll te versterken. Op deze manier kunnen wij ook dit geld 
terug laten stromen naar Skøll via onder andere de baromzet. 
In de begroting is rekening gehouden met een bedrag voor de Skøll Cup-borrel (ca. 
750 euro). Daarnaast hebben we geld begroot in 2021 voor ledenborrels op losse 
dagen. Het idee is dat we 5 vrijmibo’s, een Pubquiz en een zomer BBQ gaan 
organiseren, hiervoor hebben we 750 euro begroot. 
 
Oud-Skøll feest  
Het Oud-Skøll feest is een jaarlijks feest op Skøll voor leden van Oud-Skøll en van 
Skøll. Om leden van Oud-Skøll meerwaarde te geven voor hun lidmaatschap, 
hoeven de leden van Oud-Skøll (en van Skøll) geen entree hoeven te betalen voor 
het feest.  
In december van 2019 is een Oud-Skøllfeest georganiseerd. De uiteindelijke kosten 
zijn uitgekomen op 1.952 euro. Nog niet alle kosten van dit feest waren in 2019 
betaald. Voor deze kosten is een reservering getroffen op de balans en is het restant 
hiervan in 2020 betaald. Voor de bijdrage aan het Oud-Skøll feest in 2020 was een 
bedrag begroot van 2.000 euro.  Ook dit is niet doorgegaan en hebben wij hier geen 
geld aan uitgegeven.  
In 2021 willen wij graag weer een Oud-Skøllfeest organiseren en hebben wij hiervoor 
opnieuw 2000 euro begroot.  
 
De Grote Oud-Skøll Wielerdag 
Dit jaar is er een nieuwe activiteit geïntroduceerd; De grote Oud-Skøll Wielerdag. De 
opzet van het evenement was om een grote ronde te doen met tussensprintjes en 
meerdere pelotons. Na afloop zou een borrel plaatsvinden. Dit jaar is dit evenement 
echter kleiner opgezet, maar wel doorgegaan toen de coronaregels werden 
versoepeld. In kleine groepjes is er een route gefietst en halverwege was er bij een 
café koffie met appeltaart. Het evenement was een groot succes en sluit aan bij de 
wens van leden om ook sportactiviteiten te organiseren. 
Aankomend jaar zijn wij voornemens om weer de Grote Oud-Skøll Wielerdag te 
organiseren en groots op te zetten. Wij hebben hiervoor 700 euro begroot. 
 
Nader te bepalen sportactiviteiten 
Wij hebben vanuit onze leden de wens gekregen om naast de sociale 
(borrel)activiteiten ook meer sportactiviteiten te organiseren. Om die reden hebben 
wij een nieuwe post opgenomen in de begroting voor komend jaar. Voor nu zijn er 
ideeën voor clinic gegeven door leden en een bootcamp. Dit zal verder ingevuld 
worden. In 2021 hebben wij hiervoor 500 euro begroot.  
 
Ledenadministratie en website  
Deze post bestaat uit abonnementskosten van de ledenadministratieprogramma (800 
euro), bankkosten (251 euro) en kosten voor de Transip (e-mail) doorstuurservice (6 
euro). Voor 2021 wordt rekening gehouden met een indexatie van de 
administratiekosten en de kosten voor hosting en onderhoud van de website. 
 
Bestuur en representatie  
Onder deze post vallen diverse uitgaven die samenhangen met besturen van Oud-
Skøll (11 euro) en een afscheidsetentje voor vertrekkende bestuursleden van Oud-
Skøll (195 euro). In 2020 is deze post ook lager uitgevallen dan verwacht, Zo was het 
niet mogelijk om een kennismaking met het nieuwe Skøll bestuur te organiseren.  



Voor 2021 wordt een vergelijkbaar bedrag begroot als in de begroting 2020.  
 
Communicatie  
Voor communicatie waren geen kosten begroot in 2020. De kosten en onderhoud 
voor de website vallen onder de post “Ledenadministratie en website”.  
Voor 2021 worden ook geen kosten begroot voor de website.  
 
Werving  
In 2020 zijn geen kosten gemaakt voor wervingsactiviteiten. Voor 2021 wordt 
opnieuw 200 euro begroot voor wervingsactiviteiten.  
 
Onvoorziene uitgaven  
In 2020 waren er geen onvoorziene uitgaven. Voor 2021 zijn onvoorziene uitgaven 
begroot van 435 euro (ruim 1% van de begrote contributie inkomsten).  
 
Verschillende donaties Skøll  
Oud-Skøll heeft in 2020 in het kader van het Oud-Skøll 2000 europlan 2.665 euro 
toegekend aan een plan voor het maken van plafondsteunen en een installatie voor 
extra bergruimte voor tassen in de kleedkamers. Hier is meer geld naar toe gegaan 
zodat robuuste materialen gebruikt konden worden met als resultaat een “hufter-
proof” constructie. Er is gekozen om in dit plan extra geld te stoppen, ook vanwege 
het vrijvallen van geld bij andere posten. Daarnaast heeft Oud-Skøll 600 euro 
bijgedragen aan het Arbok en ook al de bijdrage aan het Arbok van aankomend jaar 
betaald voor het Arbok (574 euro). Er is vooralsnog geen aanspraak gemaakt op de 
kledingbijdrage waar 1.000 euro voor is begroot. Dit is opgenomen in een reservering 
voor 2021. Oud-Skøll wil deze mogelijkheid bieden aan de bestuursleden om hen 
financieel te ondersteunen om de financiële drempel te verlagen. Hier is o.a. voor 
gekozen vanwege de afschaffing van de basisbeurs. 
Voor 2021 wordt 2.000 euro begroot voor het Oud-Skøll 2000 europlan, 1.000 euro 
voor mogelijk een extra tweede plan die bijdraagt aan de ontwikkeling van Skøll, 
1.000 euro voor de kledingbijdrage aan het Skøllbestuur, 200 euro voor de Oud-Skøll 
borrel waar het 2000-euro plan wordt uitgereikt en 50 euro voor een diescadeau. 
 
Reservering vernieuwing vloot Skøll  
Oud-Skøll reserveert jaarlijks middelen voor vernieuwing van de vloot van Skøll. 
Traditiegetrouw kan Skøll voor deze middelen eenmaal per 5 jaar een acht kopen. 
De laatste donatie van Oud-Skøll van een acht heeft plaatsgevonden in 2017 voor 
een totaalbedrag van 43.500 euro. Sinds 2018 maakt Oud-Skøll de jaarlijkse 
reservering voor vernieuwing van de vloot 10.000 euro per jaar (voor de periode 
2018-2022).  
In 2020 hebben we besloten om nauwer contact te houden met het botenplan en het 
Skøllbestuur om beter af te stemmen welke boten op welk moment gewenst zijn. Wij 
zullen dus open staan om af te wijken van de vijfjaarlijkse traditie en ook andere type 
boten te doneren op een kortere termijn. Eind 2020 is er deal gemaakt voor een 
donatie door Oud-Skøll voor een tweedehands acht. Er is naast de reguliere 
reservering van 10.000 euro, bij uitzondering 1.500 euro extra gereserveerd voor 
deze acht. Dit is mede besloten door het wegvallen van een groot deel van de 
inkomsten van Skøll door de coronacrisis. Deze nieuwe benadering van onze donatie 
is ook opgenomen in ons donatiebeleid. 



Voor 2021 wordt opnieuw 10.000 euro begroot voor de reservering van de nieuwe 
vloot.  
 
Reservering bijzondere donatie  
Voor een bijzondere donatie komen concrete verzoeken van Skøll in aanmerking 
waarvoor financiering uit de reguliere Skøll-begroting niet mogelijk blijkt. Er is in 2020 
8.000 euro gereserveerd voor de bijzondere donatie. De gehele aanwezige 
reservering is uitgegeven in dit jaar aan de installatie van 76 zonnepanelen op het 
dak Skøll. Mede hierdoor is Skøll duurzamer geworden en zal er bespaard gaan 
worden op de jaarlijkse energiekosten (zo’n 3000 euro). De netto kosten zijn 
uitgekomen op 21.450 euro. Dit omvat de constructeur, de materialen en de 
installatie van de zonnepanelen. Daarnaast hebben wij ervoor gekozen om door 
vrijgevallen posten vanwege de coronacrisis, 4.230 euro extra in de reservering voor 
een bijzondere donatie op te nemen. Zie de tabel hieronder voor een overzicht van 
de reservering mutaties. Met het overige vrijgevallen geld laten we het eigen 
vermogen stijgen. Zie ook hiervan de toelichting onder Eigen vermogen.  
 
In 2021 zullen wij 8.400 euro begroten voor een nog nader te bepalen bijzondere 
donatie. Wij zullen dan ook in overleg gaan met het Skøllbestuur wat de wensen zijn 
voor deze bijzondere donatie. 
 
 Mutatie Stand 
Beginstand reservering (december 2019)  € 15.000 
Reservering 2020 begroting €8.000 € 23.000 
Investering zonnepanelen € 30.350 - € 7.350 
Overheidssubsidie (via Skøll) € 8.900 € 1.550 
Extra reservering 2020  € 4.230 € 5.780 
Eindstand reservering (december 2020)  € 5.780 

 
Commissiedag  
Skøll organiseert jaarlijks een commissiedag waarbij commissies ondersteund 
worden bij het formuleren van jaardoelen. Deze dag is helaas niet doorgegaan. Oud-
Skøll levert hieraan een financiële bijdrage van 300 euro. De middelen 2019 staan 
hiervoor nog gereserveerd op de balans. Deze reservering zal blijven staan voor het 
mogelijk inhalen van de commissiedag in 2021 voor de commissies van 2020. Voor 
een mogelijk tweede commissiedag in 2021 wordt opnieuw 300 euro begroot.  
 
Oud-Skøll roeifonds  
Het Oud-Skøll Roeifonds is gestart in 2018. Het fonds heeft als doel om 
roeigerelateerde activiteiten van leden van Skøll te steunen, waarbij Skøll sportief op 
de kaart wordt gezet en waarvoor vanuit Skøll weinig tot geen financiële 
ondersteuning is uit de reguliere begroting. In 2020 zijn er geen aanvragen geweest. 
Er is in 2020 een bedrag van 1.314 euro beschikbaar voor uitkeringen uit dit fonds.  
Voor 2021 zal 400 euro worden begroot voor het Oud-Skøll roeifonds.  
 
Kochnorm  
Ieder jaar wordt inzichtelijk gemaakt welk deel van de contributie-inkomsten van 
Oud-Skøll rechtstreeks naar Skøll gaat of voor Skøll gereserveerd wordt. Oud-Skøll 
hanteert hiervoor een minimumnorm van 66%, de zogeheten Kochnorm. In 2020 is 
de Kochnorm met 91% ruim overtroffen.  



De begroting van 2021 komt uit op een Kochnorm van 72%.  
 
Toelichting bij balans  
In onderstaande tabel is de balans per 31-12-2020 weergegeven. De verschillende 
posten worden toegelicht onder de tabel. 
 
Activa 31-12-2019 31-12-2020 Passiva 31-12-2019 31-12-2020 
Obligaties verbouwing 
Skøll 

€ 5.000 € 3.500 Eigen vermogen € 15.755 € 16.934 
      

Saldo spaarrekening ASN € 38.033 € 38.040 Reservering vernieuwing vloot 
Skøll 

€ 20.000 € 31.500 

Saldo spaarrekening 
RABO 

€ 507 € 507 Reservering bijzondere 
donatie Skøll 

€ 15.000 € 5.779 
   

Reservering Oud-Skøll 
Roeifonds 

€ 914 € 1.314 

Saldo betaalrekening 
RABO 

€ 11.479 € 17.023 Reservering Commissiedag € 300 € 300 
      

   
Reservering Fonds Toproeien 
Skøll 

€ 2.244 € 2.244 
      

   
Reservering Oud-Skøll feest € 806 € 0    
Reservering Donatie Skoll € 0 € 1.000 

Totaal  € 55.019 € 59.071 Totaal € 55.019 € 59.071 
 
Obligaties verbouwing Skøll  
In 2018 heeft Oud-Skøll 20 obligaties gekocht van Skøll ter financiering van de 
verbouwing. Deze obligaties hebben een nominale waarde 250 euro per stuk. In 
totaal heeft Oud-Skøll voor 5.000 euro aan obligaties gekocht. Per uitstaande 
obligatie ontvangt Oud-Skøll 2,5% rente per jaar. De maximale looptijd van deze 
obligaties is 10 jaar en 5 maanden. De looptijd eindigt uiterlijk op 31 december 2028. 
Jaarlijks wordt 10% van de uitstaande obligaties door Skøll afgelost. De af te lossen 
obligaties worden bepaald door loting. Eind 2019 zijn zes van de twintig obligaties 
uitgeloot. Dat betekent dat de waarde van uitstaande obligaties in 2020 is gedaald 
naar 3.500 euro. Eind 2020 zal weer een loting plaatsvinden, waarbij 10% van de 
uitstaande obligaties zal worden uitgeloot. De loting heeft plaatsgevonden op 15 
december 2020 en hierbij zijn twee van onze obligaties opnieuw uitgeloot. 
De keuze van Oud-Skøll om obligaties te kopen past bij het beleid van Oud-Skøll om 
Skøll financieel te ondersteunen. Daarnaast past dit bij het verzoek van de KCC om 
middelen voor reserveringen meerjarig vast te zetten met het doel de rentebaten te 
verhogen.  
 
Saldo spaarrekeningen ASN en RABO en betaalrekening RABO 
Oud-Skøll heeft een spaarrekening bij de ASN Bank en een spaarrekening bij de 
Rabobank (dit is onderdeel van het zakelijk pakket). Voorheen was de rente op de 
spaarrekening bij de ASN Bank hoger dan die bij de Rabobank. Inmiddels zijn de 
verschillen te verwaarlozen. De actuele rente bij de ASN Bank is 0,00% en die bij 
Rabobank is 0,01%. 
De betaalrekening bij de Rabobank wordt gebruikt voor inning van de contributie en 
betaling van de kosten. 



 
Betaalrekening ING tbv Fonds Toproeien Skøll en reservering Fonds Toproeien Skøll  
Zie de toelichting onder Fonds Toproeien Skøll bij de resultatenrekening voor 
informatie over herkomst van de middelen en de uitgaven in 2020. Vanaf 2019 wordt 
op de balans bijgehouden hoeveel middelen er gereserveerd zijn voor het FTS. Bij 
de verantwoording zal inzichtelijk worden gemaakt hoeveel middelen zijn binnen 
gekomen en waaraan ze zijn uitgekeerd. Het FTS is verantwoordelijk voor werving 
van de benodigde inkomsten en voor de bestemming van de middelen. Oud-Skøll 
faciliteert enkel de financiële afhandeling. 
 
Eigen vermogen  
Het eigen vermogen van Oud-Skøll komt eind 2019 uit op 15.755 euro. Aangezien 
Oud-Skøll geen financiële verplichtingen heeft richting derden is er geen 
minimumnorm voor de hoogte van het eigen vermogen. In het verleden richtten we 
ons op een minimaal eigen vermogen van 50% van de begrote inkomsten. Dat 
betekent een eigen vermogen van ca. 16.300 euro. Door de bijzondere 
omstandigheden in 2020 hebben wij ervoor gekozen om het eigen vermogen te laten 
stijgen tot ongeveer 17.000 euro. 
 
Reserveringen  
Voor de commissiedag en de kledingbijdrage Skøllbestuur (Reservering donatie 
Skøll) zijn reserveringen getroffen, omdat de betalingen niet in 2020 maar in 2021 
plaatsvinden. Daarnaast zijn de reserveringen voor vernieuwing van de vloot van 
Skøll, een bijzondere donatie voor Skøll en voor het Oud-Skøll Roeifonds aangevuld.  
 


