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Samenstelling Financiële Commissie

Leden

Eefje Groenendaal, Laurens van Kessel en Rachelle Philipsen

Vragen?

U kunt ons ook bereiken via de email: fincom@handbal.nl
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Werkzaamheden 2020 - 2021

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

plaatsgevonden met onder andere de volgende onderwerpen:

- Kwartaal rapportages en einde jaar prognose

- Begroting 2021-2022 inclusief Risico paragraaf en beheersmaatregelen

- WK Dames 2025

- Subsidie (on)mogelijkheden Verenigingen / NHV

- Jaarrekening 2020-2021
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Jaarrekening 2020-2021

• Negatief resultaat boekjaar 2020-2021 van 5.782 euro (begroot was 292 euro winst).

- > vooral bereikt door kosten besparingen.

• Eigen Vermogen NHV (inclusief garantiefonds) op 30 juni 2021 totaal 699.888 euro.

• Financieel gezond, ondanks Corona-crisis.

Met bestuur is aan de hand van de jaarrekening onder meer gesproken over;

• Seizoenplan (met speerpunten) en de uiteindelijke realisatie hiervan;

• Ledenaantal - > verwachte ontwikkelingen en gevolgen voor verenigingen en NHV;

• Financiële situatie verenigingen en NHV zelf;

• Focus op ledenbehoud / ledengroei - > “Terug de handbalvelden op / de sporthal in”

• Plannen WK 2025 - > bijdrage NHV à 500.000 euro en uitsluiting verder financiële risico; 

• Huidige ontwikkelingen in boekjaar 2021-2022 (en eventuele gevolgen voor jaarcijfers 20/21).  
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Jaarrekening 2020 - 2021

Advies Financiële Commissie 

De Financiële Commissie adviseert de Bondsvergadering de Jaarrekening 2020-2021 

goed te keuren en decharge te verlenen aan het Bondsbestuur.
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• Benoeming accountant

- De FC heeft ingestemd met het verzoek van het Bestuur de opdracht aan de extern accountant 

(Audit Oost) met nog één jaar te verlengen, voor de Jaarrekening 2021/2022. 

- De selectie van de te benoemen accountant is nu gepland voor boekjaar 2022/2023 en jaren daarna.

• Woord van dank

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

gedurende de afgelopen periode.
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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 Bondsvergadering.

- FC beoordeelt en rapporteert over de verstrekte (financiële) informatie.

- Bondsvergadering accordeert de Begroting en de Jaarrekening.

• De FC voert geen Accountantscontrole uit. 

- Deze controle wordt verricht door een externe accountant. 

- De FC is betrokken bij de benoeming van de accountant.

- De FC neemt kennis van de bevindingen van de accountant

FC is in bijzondere omstandigheden een direct aanspreekpunt voor de Accountant.


