
Financiële Commissie

ALV 3 oktober 2020



Agenda

1. Begroting 2020/2021

2. Jaarrekening 2019/2020

Appendix - Wat doet de Financiële Commissie?
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Samenstelling Financiële Commissie

Leden

Joost Grundeken (voorzitter), Eefje Groenendaal, Laurens van Kessel

Kandidaat lid:

Rachelle Philipsen (voor verkiezing voorgedragen ALV Oktober 2020)

Vragen?

U kunt ons ook bereiken via de email: fincom@handbal.nl
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Werkzaamheden 2019 - 2020

• Gedurende het jaar hebben met de Penningmeester / Bondsbureau diverse overleggen 

plaatsgevonden met onder andere de volgende onderwerpen:

- Kwartaal rapportages, inclusief einde jaar prognoses

- Jaarrekening inclusief Verslag van het Bestuur 

- Benoeming accountant

- Management Letter van de accountant

- Eerste informatie verstrekking inzake WK Dames 2025

- Begroting inclusief Risico paragraaf en beheersmaatregelen

- Voortgang Project Digitalisering van de Financiële administratie
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Financiële Commissie

Begroting 2020 - 2021
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Samenvatting

Begroting 2020/2021 – Proces

- Vanwege Corona crisis heeft Bestuur besloten de Bondsvergadering uit te stellen 

van juni tot 3 oktober.

- De Financiële Commissie heeft namens de Bondsvergadering de Begroting 

20/21 in detail beoordeeld.

- Aangezien in juni geen Bondsvergadering is gehouden, heeft vooraf geen 

goedkeuring van de begroting door de Bondsvergadering kunnen plaatsvinden. 

Het is echter noodzakelijk dat het NHV over een begroting beschikt met de start 

van het nieuwe financiële jaar per 1 juli 2020 zodat geplande operationele  

activiteiten op basis van een begroting kunnen worden uitgevoerd.

6



Samenvatting

Begroting 2020/2021 – Baten

- Contributie / Teambijdrage: 2.7% verhoging (laatste 7 jaar: gemiddeld 2.2%)

(volledig over de Teambijdrage, conform voorgaande jaren). Voor 2021 / 

2022 is het plan om naar ander contributiemodel te gaan (meer gebaseerd 

op product afname).

- Onzekerheden aan de baten kant: 

- Taakstelling in sponsoring: EUR 120k (in lijn met voorgaand jaar)

- Team NL bijdrage van NOC NSF: EUR 250k (19/20: EUR 275k) -> risico van lagere bijdrage.

- Het bestuur heeft aangegeven dat bij eventuele tegenvallers aan de 

batenkant het uitgangspunt blijft een break resultaat te realiseren. Dit heeft 

als consequentie dat eventuele bezuinigingen aan de kostenkant dienen te 

worden gerealiseerd. 
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Samenvatting

Begroting 2020/2021 – Lasten

- Handbal stimulering: EUR 100,000 gereserveerd. 

De FC vindt het belangrijk meetpunten en doelstellingen helder te 

formuleren en verenigingen hierbij te betrekken. 

(Conform de opmerking bij de Jaarrekening (koppeling MJBP, Seizoensplan, Begroting en 

Jaarrekening, met name op het gebied van de niet-financiële informatie). 

- Fonds mondiale evenementen: dotatie van EUR 70,000 WK 2025

(Zie separate toelichting door bestuur).
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Begroting 2020-2021

De Financiële Commissie heeft gedetailleerde onderbouwingen ontvangen van de 

individuele begrotingsposten en heeft voldoende informatie ontvangen om zich een 

oordeel te kunnen vormen over de begroting. 

Wij menen dat de informatie zoals verstrekt aan de Bondsvergadering van voldoende 

diepgang is om een oordeel te vormen over de Begroting.

Advies Financiële Commissie

De Financiële Commissie geeft een positief advies aan de Bondsvergadering om 

begroting voor 2020/2021 goed te keuren.
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Financiële Commissie

Jaarrekening 2019 - 2020

ALV 3 oktober 2020



Jaarrekening 2019 - 2020

Hoofdpunten

• Het jaar 2019/2020 is afgesloten met een positief resultaat van EUR 78,000 

(Begroting: EUR 18,000).

• Eigen vermogen (inclusief Garantiefonds) is per 30 juni 2020: EUR 706,000. 

Taakstelling Meerjarenbeleidsplan 2020: Eigen vermogen EUR 550,000 (25% van de vaste 

lasten). Door stijging van de vaste lasten dient een nieuw (hoger) normbedrag voor de hoogte 

van het Eigen vermogen te worden vastgesteld.

• De FC merkt op dat het resultaat is beïnvloed door een aantal incidentele posten waaronder 

de vorming van een aantal voorzieningen voor de Olympische Spelen Japan (EUR 80k) en 

WK2025 (EUR 80k), beiden niet opgenomen in de begroting.

Voor de OS was het wenselijk geweest indien deze post in de begroting was opgenomen.
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Jaarrekening 2019 – 2020

De FC merkt verder op:

• In de verslaglegging kan naar de mening van de FC meer aandacht worden besteed aan de 

koppeling tussen MJBP, Seizoensplan, Begroting en Jaarrekening, met name op het gebied 

van de niet-financiële informatie:  

- werkelijke resultaten versus begroting.

- wat ging goed, maar ook wat kan beter?

- delen van ervaringen met de verenigingen, maar ook tussen verenigingen onderling.

Voorbeelden van activiteiten: 

a) Doorontwikkeling en innovatie van de verschillende handbalvormen en –competities 

(specifieke doelgroepen, waaronder Jongenshandbal).

b) Professionalisering nationale competities: versterkt, geprofessionaliseerd en vermarkt.

c) Goed opgeleide handbalscheidsrechters worden gewaardeerd en staan midden in de 

handbalsport.
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Jaarrekening 2019 – 2020

Overige zaken

• Benoeming accountant

- De FC heeft ingestemd om de benoeming van de extern accountant (Audit Oost) met één jaar te 

verlengen voor de Jaarrekening 2019/2020. Het uitzetten van een tender voor de audit was gepland, 

maar door de Corona crisis helaas niet mogelijk.

- De selectie van de nieuwe accountant zal plaatsvinden in 2020/2021.

• Nieuw kandidaat lid voor de FC: Rachelle Philipsen

• Wij danken voor de prettige samenwerking met de penningmeester, de directie en de administrateur 

gedurende het afgelopen financiële jaar.

Advies Financiële Commissie 

• De Financiële Commissie adviseert de Bondsvergadering de Jaarrekening goed te keuren en 

decharge te verlenen aan het Bondsbestuur.
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Wat doet de Financiële Commissie?

Taken

• De Financiële Commissie (FC) wordt benoemd door de Bondsvergadering en 

adviseert de Bondsvergadering over de begroting en de jaarrekening.

• De FC stelt vast dat de Bondsvergadering juist, volledig en tijdig wordt 

geïnformeerd over financiële ontwikkelingen

• De FC adviseert de Bondsvergadering en het Bondsbestuur gevraagd en 

ongevraagd over financiële aangelegenheden.

• De FC heeft voorts focus op:

- Realisatie ten opzichte van de begroting

- De financiële stabiliteit en de continuïteit van het NHV zowel op de korte als 

op de lange termijn. 
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Wat doet de Financiële Commissie niet?

• De FC initieert geen beleid:

- Bondsbestuur initieert / voert uit / informeert ALV 

- FC beoordeelt en rapporteert over de verstrekte informatie

- Bondsvergadering accordeert

• De FC voert geen Accountantscontrole uit. 

- Deze controle wordt verricht door een extern accountant. 

- De FC neemt kennis van de bevindingen van de accountant

(FC is in bijzondere omstandigheden een direct aanspreekpunt voor de 

Accountant).


