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Algemene opmerkingen
Het jaar 2017 geeft net als in 2016 een afname van de financiële middelen te zien. Deze afname
wordt veroorzaakt door structurele toename van de kosten van de huur van het zwembad en de
kosten die gemaakt worden ten behoeve van de deelnemers. De verhoging van de
deelnemersbijdrage in 2017, is niet voldoende om de kosten te dekken. USSV heeft in 2017 ook
minder subsidie gehad, omdat de subsidie van het van Ieperen Fonds is gestopt.
In 2017 heeft USSV ook geen subsidie van het Fonds Verstandelijk gehandicapten (FVG) aangevraagd,
vanwege de wijzigingen in de procedures voor de aanvraag en de verantwoording. De
administratieve rompslomp van het aanvragen van de subsidie, weegt niet op tegen het relatief
kleine bedrag (€350) subsidie dat dit oplevert. Positief is dat de inkomsten uit de Grote Clubactie ook
in 2017 zijn toegenomen. Deze inkomsten zijn gebruikt om sportkleding aan te schaffen.
USSV is nu nog financieel gezond. Er zijn echter maatregelen nodig om de afname van de financiële
middelen te beperken. De eerste optie is om meer subsidies binnen te halen. Hiervoor is nodig dat
USSV actief op zoek gaat naar vrijwilligers die ondersteuning kunnen bieden om de aanvraag
daadwerkelijk gehonoreerd te krijgen. Een tweede optie is een nieuwe verhoging van de
deelnemersbijdrage te overwegen.
Een derde optie is om een al eerder overwogen aansluiting bij een andere sportvereniging
daadwerkelijk in gang te zetten. Daarnaast moet natuurlijk kritisch naar de uitgaven worden
gekeken. 2017 was wel in sportief opzicht een succes. De sfeer tijdens het recreatief zwemmen en
tijdens de sportwedstrijden is net als vorig jaar goed. Het aantal deelnemers is toegenomen. In 2018
wordt de Special Olympics in de Achterhoek gehouden. Vanwege de ervaringen gaan we er vanuit
dat dit evenement geslaagd zal zijn. en nagenoeg kostenneutraal is.
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