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1. Afsluiting boekjaar 2021
Op 25/01/2022 heeft Koen Janssens (boekhoudkantoor SBK) het boekjaar 2021
afgesloten.
De balans 2021 vertoont een positief saldo van 21.576,83 euro.
− Door het annuleren van de Europese kampioenschappen werd hiervoor het
voorziene bedrag van 15.000 euro niet uitgegeven.
− Door de late start van het seizoen omwille van COVID-19 zijn er minder uitgaven
voor RTC-trainingen, geen uitgaven voor begeleiding Europese tornooien, geen
nationale trainingen, geen Night of the Squash,…
− Er werd beslist om in 2021 geen return aan de provincie te geven.
− Er werd nog een korting gegeven van 50% op de interclubploegen.
− Belgian Junior Open werd geannuleerd.
− Sponsorgelden werden ‘on hold’ gezet.
− Uitzonderlijke uitgave van +/- 9.500 euro voor het vervangen van server.
− Voor 2021 is er nog een aanvullend voorschot van Sport Vlaanderen van 5.102,45
euro
De jaarrekening wordt goedgekeurd door het financieel comité en wordt zo
voorgelegd ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering.
2. Begroting 2022
− Voor de begroting van 2022 werd er voor de uitgaven een aanpassing gedaan
voor het ledenbeheer. De bedoeling is om vanaf seizoen 2022-2023 te werken
met een nieuw ledenplatform.
− Op vlak van marketing hebben we de verhoging die doorgevoerd werd in 2021
behouden voor 2022.
− Er zal voor seizoen 2022-2023 nog een korting van 25% toegepast worden op de
lidgelden van de interclubploegen.
− In 2022 organiseert SQV de Belgian Masters Open, waardoor er extra inkomsten
zijn.
− De werkingssubsidies van SV werden in 2022 geraamd op 178.393 euro.

− Zowel voor de BF jeugdsport als BF innovatie zullen we in 2022 subsidies
ontvangen. Deze zijn in 2022 voor BF jeugdsport iets lager dan 2021. Voor BF
jeugdsport ontvangen we 8.454,80 euro en BF innovatie (Squash 57) 11.300 euro.
− Een grote teleurstelling zijn de subsidies topsport. In 2021 ontvingen we hiervoor
17.600 euro, voor 2022 MAAR €9.520 euro. Squash Vlaanderen heeft in deze
beslissing toch haar ongenoegen geuit en aan aantal zaken aangekaart.
− Er zijn door Sport Vlaanderen extra subsidies vrijgemaakt voor het digitaliseren
van cursussen. Voor Squash Vlaanderen gaat het om een bedrag van €11.000. Het
bedrag is voor 100% terugvorderbaar. Enerzijds voor de VTS-cursussen en
anderzijds voor eigen opleidingen en bijscholingen van scheidsrechters, trainers,
clubbestuurders,… Squash Vlaanderen heeft hiervoor een dossier ingediend.

