
 
 

 

Aan leden financiële commissie 
Van Bart Volkerijk,  
CC bestuur, CvT en Bondsraad KNBSB 
Datum 11-9-2018 
Onderwerp tussenrapportage financiën  tot en met juli 2018 
 
 
Beschikbare stukken: 

1. Tussenrapportage t/m juli 2018 en prognose eind 2018 
2. Toelichting m.b.t. de grotere afwijkingen 

 
Kort verslag van de besproken punten: 
AANWEZIG: Remko de Bie (Penningmeester); Wim Advokaat en King Zschuschen (financiële commissie; Rob 
Reijndorp was verhinderd; Angelique Linschoten en Bart Volkerijk (Bondsbureau) 

1. De rapportage wordt doorgenomen; er zijn enkele vragen: 
a. De leden van de financiële commissie constateren dat bij de verschillende posten niet kan 

worden volstaan met het extrapoleren van de kosten of inkomsten maal 12/7.  
i. Dat klopt. Niet alle kosten en inkomsten zijn gelijkmatig over het jaar verdeeld. 

b. De inkomstenkant laat met name bij Nationale tams en Talentontwikkeling nog een tekort zien. 
i. De inkomsten die gemeld staan bij de verwachting einde jaar zijn realistisch. 

ii. Er wordt commercieel nu zeer hard gewerkt om het tekort dat nu nog verwacht wordt in 
te lopen. Op dit moment blijft het maximale voorziene tekort de € 40.000 die in de 
Bondsraad van juni 2018 is gemeld. De verwachting is dat we dit grotendeels of geheel 
gaan inlopen 

c. Overschrijding bij kosten website 
i. Door noodzakelijke investeringen bij de vernieuwing van de websites en Sportlink en 

gewenste functionaliteiten zijn er investeringen gedaan. Deze kunnen worden 
afgeschreven in meer jaren of ten laste komen van de reserve automatisering en 
huisvesting (€ 20.000).  

ii. Aan het einde van het boekjaar wordt bepaald hoe hier mee wordt omgegaan. 
d. Bij algemeen is een post á €463 niet meegenomen in de prognose einde jaar 

i. Dit wordt gecorrigeerd. 
2. De gevolgen van de voorgestelde keuzes in de organisatie van de KNBSB worden besproken.  

a. Er zijn nieuwe statuten en Algemeen reglement in de maak. Er is een concept dat op woensdag 
12-9-2018 met de nieuwe reglementscommissie wordt besproken. Daarna gaat het naar de leden 
van de Bondsraad en de Commissie van Toezicht. Op 20 oktober wordt hier over besloten in de 
Bondsraad 

b. Als de voorstellen worden geaccordeerd zal: 
i. De Bondsraad worden opgeheven; 

ii. Wordt de Commissie van Toezicht een commissie van het congres en 
iii. Zal de financiële commissie ophouden te bestaan. 
iv. Zullen de verantwoordelijkheden van de Bondsraad worden verdeeld tussen het Congres, 

de Commissie van Toezicht en het Bondsbestuur 
3. Er wordt gemeld dat er een offerteaanvraag uit is gegaan om voor de komende periode de controle van 

de jaarrekening uit te voeren. Er zijn vier accountants met ervaring in de sport gevraagd om offerte uit te 
brengen. Uiterlijk eind oktober wordt een keuze gemaakt. De KNBSB en de NBB (Basketbal) trekken hier 
in samen op. 

4. Er wordt gemeld dat er een conflict met de Bondscoach Softbal is. Beide partijen hebben een advocaat 
ingeschakeld en er wordt gepoogd tot overeenstemming te komen. De financiële consequenties zijn  nu 
nog niet te voorspellen. 


