Nieuwsbrief Denksportvereniging Apeldoorn Noord

(DVAN) FEBRUARI 2022
Veilig denksporten in coronatijd

Activiteiten

Beste denksporters,
Er kan weer zonder opgelegde beperkingen gebuikgemaakt worden
van ons denksportcentrum.
Om een ieder een zo groot mogelijk gevoel van veiligheid te geven,
wel graag de basisregels in acht blijven nemen, zoals de hygiëne
regels en het houden van afstand.
Belangrijk blijft ook voldoende ventilatie. De luchtkwaliteit wordt
continu gemonitord middels een CO2-meter. Als de CO2-waarde
onder de 1200 ppm blijft is de luchtkwaliteit goed. Dreigt de waarde
boven de 1200 ppm te komem, dan moet meer worden geventileerd:
ventilator stand omhoog en/of meer ramen open.

maandag:
Schaakstad

20.00

Startclub ABF

19.30 (bridge)

dinsdag:
Klaver Vier

13.30 (bridge)

Klaver Vier

19.30 (bridge)

Bridgecursus ABF 19.30
woensdag:
De Oefenclub

13.30 (bridge)

Klaver Vier

19.30 (bridge)

Financiële situatie

Schaakstad

19.45

Dankzij de overheidssubsidies en doordat onze verhuurder tijdelijk

donderdag:

een lagere huur heeft gerekend, zijn de tekorten van het denksportcentrum, ondanks de sluitingen in 2020, 2021 en ook nog een deel

Klaver Vier

13.30 (bridge)

Klaver Vier

19.30 (bridge)

Damclub DCA

19.30

van 2022, beperkt gebleven.
Jaar

Eigen vermogen

Resultaat

2019

€ 63.233

+ € 4.081

2020

€ 62.511

-

€ 712

2021

€ 58.648

-

€ 3.863,–*

*Het resultaat 2021 is een voorlopig resultaat en zal indien de aangevraagde coronasubsidies
worden gehonoreerd rond de nul uitkomen.

Prijsverhogingen, btw en lagere bezetting

vrijdag:
Klaver Vier

19.30 (bridge)

Er is een initiatief om op vrijdagmiddag een denksportcafé te starten
met bridgen, schaken en dammen.
Hierover binnenkort meer!

Vanaf 1 janauri 2022 is het denksportcentrum btw-plichtig. De btwplicht, hogere inkoopprijzen, verwachte hogere huur als gevolg van
inflatie en terugloop aantal leden (bridge -30%!), maken het

Voor meer informatie, zie ook onze
website:
denksportapeldoornnoord.nl/blog

noodzakelijk om de verkoopprijzen van de consumpties en de
huurprijzen te verhogen.
De marge per consumptie is verhoogd van € 1,05 naar € 1,15 plus het
btw-effect maakt dat grofweg de niet-alcoholische dranken gemiddeld 15 cent duurder worden en de
alcoholische dranken gemiddeld 30 cent per consumptie, zonder rekening te houden met gestegen
inkoopprijzen.
De verenigingen blijven een provisie ontvangen van € 0,15 per consumptie (per consumptie gaat 15 cent
terug naar de vereniging).
De huur die de verenigingen per speelmoment per stoel betaalt, gaat van € 0,80 naar € 1,00.

Tot slot:
Wensen wij u veel speelplezier op uw favoriete clubmiddag en/of avond. U bent zoals altijd van harte
welkom!

