Addendum op Toelichting begroting 2020
In februari 2020 heeft het bestuur de begroting voor het verenigingsjaar 2020 opgesteld uitgaande
van een viertal activiteiten van Provero: twee themabijeenkomsten, het congres in juni 2020 en een
dagbijeenkomst (december 2020).
In maart 2020 heeft de regering vanwege het uitbreken van het Coronavirus onder meer alle
evenementen en manifestaties tot 1 september verboden. Het bestuur van Provero heeft daarop
besloten het congres naar 23 november 2020 te verplaatsen en de reguliere themabijeenkomst op
17 april 2020 niet door te laten gaan. In de loop van mei / juni 2020 bleek dat de maatregelen van de
regering om het Coronavirus onder controle te krijgen, niet zodanig versoepeld kunnen worden dat
een Provero congres zoals wij gewend zijn doorgang zal kunnen vinden. Daar waar voor Provero juist
de kracht zit in het fysiek samenkomen en kennis delen met kennissen, heeft het bestuur besloten
om het congres van 23 november volledig digitaal in te steken, met de wens om hiervoor te zoeken
naar werkvormen die origineler zijn dan reguliere congressen en die ook mogelijkheden bieden
waardoor het interessant is voor partners. Kortom, in plaats van geforceerd vast te houden aan een
fysieke bijeenkomst wordt er naar gestreefd om partners en leden te verbazen met een creatieve
out-of-the-box digitale bijeenkomst.
Dit alles heeft gevolgen voor de opgesteld begroting 2020 op de post Bijeenkomsten en overige
activiteiten: € 49.617.50
Van de geplande twee themabijeenkomsten (5010 themabijeenkomsten) is er een gecanceld en een
zal in digitale vorm worden gehouden. Onder de post ‘5010 dagbijeenkomst’ is de huur en de
catering van de accommodatie en de organisatie ondergebracht. Deze bijeenkomst is gepland in
december 2020 maar gezien het verplaatsen van het congres naar november 2020 heeft het bestuur
deze bijeenkomst gecanceld. De begrotingspost zal daardoor niet worden aangesproken.
De post ‘5011 Kosten Congres’ heeft betrekking op de huur van de accommodatie, de catering, de
kosten van het organisatiebureau, kosten verenigingscoördinator en budgetten voor externe
sprekers. Om het congres in digitale vorm te kunnen faciliteren worden een aantal activiteiten
geschrapt waarvoor andere activiteiten in de plaats komen.
Inkomsten: € 66.950,00
De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies van organisaties (8010), individuele leden
(8020 en 8021) en sponsoren van het congres (8050). Niet leden kunnen bijeenkomsten bezoeken,
het betreft hier voornamelijk bezoekers aan het congres (8030), die hiervoor apart betalen.
Provero heeft een aantal partners die het congres sponsoren. Gezien de gewijzigde opzet van het
congres zijn de begrootte inkomsten onzeker.
Louis de Nijs
Penningmeester Provero
24-09-2020

