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Van: Financiële Commissie NOB 
Aan:  Algemene Vergadering 
Datum:  1 mei 2021 
Betreft: Advies aan de ALV 2021 

De taak en functie van de Financiële Commissie (FC) 

In de NOB statuten staat dat deze commissie de rekening en verantwoording van het 
bondsbestuur onderzoekt en aan de ledenraad verslag uitbrengt van haar bevindingen. 
Ook adviseert zij gevraagd en ongevraagd, het bestuur en de algemene leden 
vergadering, over alle financiële en bestuurlijke aangelegenheden van de NOB. 
 
De FC is de enige NOB commissie, die door de ledenraad is ingesteld en werkt namens 
en voor de NOB-leden. De FC-leden zijn: Gertjan Eg, Han van Helmond en Hans Belde. 
Belangstellenden voor een plaats in de commissie kunnen zich melden bij het 
Bondsbureau van de NOB. Een van de FC-leden neemt daarna contact met je op.  
Dit jaar zijn we op zoek naar een opvolger voor Gertjan Eg. 
 

Het financieel proces 

Voor veel leden is het niet altijd duidelijk hoe de financiën van de NOB zijn 
georganiseerd. Het leek ons goed de ledenraad mee te nemen in een aantal van deze 
processen.  
De NOB heeft een ALV per jaar. Doordoor kennen we de volgende situatie: 

 
In de ALV wordt goedkeuring gevraagd voor: 
• de begroting en het contributievoorstel voor het komende jaar (nu 2022); 

Het voorstel is opgesteld door het bestuur. 
• de jaarrekening van het vorige jaar (nu 2020).   

Het verslag is opgesteld door het bestuur en gecontroleerd door de externe 
accountant. De FC ontving een kopie van de accountantsverklaring. 

 
De financiële commissie kreeg inzage in de relevante documenten en legt haar oordeel 
en advies aan de ALV vast in dit document. 
 
Het huidige boekjaar (2021) komt alleen aan de orde als er grote afwijkingen verwacht 
worden, ten opzichte van de vastgestelde begroting. Het bestuur informeert als eerste de 
FC die op haar beurt, indien nodig, de ALV informeert in dit advies.  
 
In het gesprek is het bestuur deze keer vertegenwoordigd door Erik van Vessem 
(penningmeester), Arjan de Vries (directeur) en Desmond van Santen (kantoormanager). 
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De jaarrekening over 2020 

2020 was een bijzonder jaar door de corona pandemie.  
De NOB boekte een positieve resultaat: € 94.199,-  
Het bestuur heeft inzicht gegeven in de belangrijkste oorzaken van de afwijkingen en de 
vragen beantwoord of de achterliggende oorzaken van die afwijking incidenteel of 
structureel zijn.  
De FC heeft voorgesteld de mondeling verstrekte informatie eveneens in het jaarverslag 
op te nemen zodat ook voor de leden duidelijk welke oorzaken en gevolgen de 
ontwikkelingen hebben gehad op vorig boekjaar en het lopende boekjaar en de vorig jaar 
gepresenteerde scenario’s 
 
De trend van het aantal leden is zoals verwacht dalende. De werkgroep met 
vertegenwoordigers van de verenigingen, die zich buigt over mogelijkheden tot 
ledenbehoud en werving is gestart. Aan de beoogde acties en bijpassende resultaten 
wordt gewerkt. Hierover zal in een later stadium gecommuniceerd worden naar de leden.  
De FC ziet graag jaarlijks een voortgang op en eventuele bijstelling van het plan en de 
scenario’s, zoals deze in 2020 zijn gepresenteerd bij het voorstel voor de 
contributieverhoging in 2021. Op deze wijze kunnen we zien of de plannen het gewenste 
effect hebben en of er tijdig bijgestuurd wordt. Dit om te voorkomen dat er over enkele 
jaren weer een contributieverhoging nodig is of in ieder geval er alles aan gedaan is dat 
te voorkomen. 
 
Het bestuur stelt voor het positieve saldo gedeeltelijk te reserveren voor het opvangen 
van de gevolgen van de corona pandemie.  
Na een aanvullende toelichting van het bestuur kan de FC daar positief over adviseren. 
NOB is met dit reserve beter in staat om toekomstige tegenvallers op te vangen en 
gerichte acties uitvoeren tot ledenwerving en -behoud.  
 
De FC is tevreden over de presentatie in de jaarrekening en de toelichting.  
Het bestuur heeft een pragmatische aanpak en heeft de indruk gegeven in control te zijn. 
Daarbij adviseert de FC wel om in de toelichting bij het jaarverslag hierover uitvoeriger te 
rapporteren. De toelichting zoals in concept gepresenteerd aan de FC is te summier voor 
leden om zicht hierover een goed beeld te vormen. 
 
In toekomstige documenten ziet de FC graag een voor alle leden begrijpelijke toelichting: 
• die een duidelijke PDCA cyclus laat zien waarbij met name uitvoeriger uitleg gegeven 

wordt over de evaluatie van het gevoerde financiële beleid en de eventuele 
bijstellingen die daarop volgen; 

• die duidelijker is gebaseerd op een kwalificeerde inschatting van de risico’s; 
• de aard en omvang van alle incidentele of structurele afwijkingen groter dan 20% 

verschil tussen begroting en realisatie, voor alle begrotingsposten groter dan 10.000 
euro of met significante (lage termijn) gevolgen; 

• met de effecten van mitigerende maatregelen of een onderbouwing voor het niet 
nemen van maatregelen. In voorgaande jaren is dit al geadviseerd voor alle aan het 
eigendom van het gebouw gerelateerde zaken. 

 

Het contributievoorstel 

Door een besluit in de ALV in het verleden is toestemming van de ALV en een 
onderbouwing voor een verhoging van de contributie tot het maximum van de prijsindex 
niet noodzakelijk.  
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De begroting 

De FC constateert dat de begroting: 
• voorzien is van de benodigde onderbouwing 
• in lijn is met de opgestelde beleidsvoornemens. 

 
Daarbij adviseert de FC vooraf in te blijven zetten op de ledengroei. Anders is over enige 
jaren een nieuwe contributieverhoging onontkoombaar. 

Ons advies aan de ledenraad 

De FC adviseert aan de ALV om: 
• het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid; 
• de contributieverhoging en de begroting voor 2021 goed te keuren. 
 
Opgemaakt op 1 mei 2021 door Gertjan Eg, Han van Helmond en Hans Belde en 
verstrekt als bijlage voor de stukken van de ALV van de NOB.  


