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De Financiële Commissie (FC) 
In de NOB-statuten staat dat de FC 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 ledenraad, over alle 
financiële en daarvoor relevante bestuurlijke aangelegenheden van de NOB.  

De FC is de enige commissie, die is ingesteld door en werkt voor de ledenraad.  
 

De FC-leden zijn: Hans Belde, Rob Idema (kandidaat) en Jelle van Steen (kandidaat). 

Kandidaten voor een plaats in de commissie kunnen zich melden bij het Bondsbureau.  

 

Het financieel proces  
De NOB heeft één ledenraad per jaar.  
Het bestuur vraagt daarin goedkeuring voor de: 

• begroting inclusief het  contributievoorstel voor het komende jaar; 

• jaarrekening van het vorige jaar die is gecontroleerd door de externe accountant.  
 
Het huidige boekjaar komt alleen aan de orde als er grote afwijkingen worden verwacht 

ten opzichte van de vastgestelde begroting. Het bestuur informeert de FC, die indien 
nodig de ledenraad informeert in haar advies.  
 
De financiële commissie vraagt voor het opstellen van het advies inzage in de details van 

de begroting en de plannen ter onderbouwing daarvan  
 

Een deel van het advies van het vorige jaar 
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 posten groter dan 10.000 euro of 

met significante (lange 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 proces dit jaar 
Vertegenwoordigers van de NOB waren Daniel van Bakel (penningmeester) en het 
bondsbureau Desmond van Santen en Karsten Tuitert.  
 

De jaarrekening en het verslag 2021  
Door de coronapandemie was het opnieuw een bijzonder jaar.  
Het saldo van inkomsten en kosten is € 280.252 positief.  

In 2020 waren de inkomsten € 94.199 hoger dan de kosten. 

Het bestuur stelt voor dit positieve resultaat toe te voegen aan een aantal reserves.  
In een schriftelijke notitie is per reserve een toelichting gegeven op doel, activiteiten en 

bedrag. 
Het totaal van eigen vermogen en voorzieningen stijgt met 221K.  
De jaarrekening is door de externe accountant gecontroleerd.  

 
In de stukken ontbreken: 

• een geactualiseerd plan en verwachting van de in de ledenraad van 2020 

voorgestelde en goedgekeurde contributieverhoging; 
• de verbeteringen die de FC vorig jaar in haar advies heeft gevraagd. 
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Het contributievoorstel 
Het contributiebesluit stelt voor een verhoging met de prijsindex. Een onderbouwing 

hiervan is vanwege een besluit van de ALV in het verleden niet noodzakelijk. 
 

De begroting 
De FC constateert dat de in het jaarplan genoemde activiteiten in lijn zijn met de 

opgestelde beleidsvoornemens.  

Tevens constateren wij dat het advies van de FC van vorig jaar zoals hierboven 
opgenomen niet in de praktijk is gebracht. 
 
Onze constateringen en advies aan de ledenraad  
De FC constateert dat het resultaat van 2021 en 2020 een incidentele oorzaak hebben. 

Het bestuur stelt voor om die volledig toe te voegen aan de reserves en voor een deel te 

besteden in 2023.  
Van de toevoeging is 70% gekoppeld aan een bestemming, 30% is dat niet.  

Het is een hoog bedrag.  
Een plan met daarin de noodzaak van de uitgave is niet beschikbaar.  

Die plannen zouden anders alleen kunnen worden bereikt met een contributieverhoging 

van ruim 30%. 
 

De FC adviseert de ledenraad om het bestuur:  

• decharge te verlenen voor de financiële verantwoording gebaseerd op de 
accountantsverklaring; 

• de contributieverhoging voor 2022 te accepteren gegeven het besluit in het 
verleden; 

• de begroting voor 2023 goed te keuren; 

• de voorgestelde bestemming van het overschot van 2021 niet goed te keuren en dat 
overschot afzonderlijk in de administratie op te nemen.  

 
De FC stelt ook voor het bestuur te verplichten op korte termijn: 

• een plan te maken voor de in het vorig jaar gevraagde verbeteringen zoals hierboven 

beschreven, inclusief een prognose van aantal leden en te ontvangen contributie; 
• een onderbouwing te geven voor de noodzaak van de toevoeging van het overschot 

aan de reserves die een alternatief als geheel of gedeeltelijke restitutie niet mogelijk 

maakt.  
 

Opgemaakt op 13 mei 2022 door Hans Belde, Rob Idema en Jelle van Steen en verstrekt 
als document voor de ledenraad.  
 


