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Agenda

• Werkzaamheden 2021 – 2022

• Jaarrekening 2021 – 2022

Appendix - Wat doet de Financiële Commissie?
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Leden

Rachelle Philipsen, Alexander Plum, Ronald Thijssen en Arjan Spoelman

Vragen?

U kunt ons ook bereiken via de email: fincom@handbal.nl
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Samenstelling Financiële Commissie

mailto:fincom@handbal.nl
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Werkzaamheden 2021 - 2022

Gedurende het jaar hebben met de Penningmeester / Bondsbureau diverse overleggen 

plaatsgevonden, met onder andere de volgende onderwerpen:

- Kwartaal rapportages en einde jaar prognose

- Begroting inclusief Risico paragraaf en beheersmaatregelen

- Jaarrekening 2021 – 2022

- WK Dames 2025

- Focus doelmatigheid bestedingen
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Opdracht

De Financiële Commissie heeft op basis van haar statutaire taak namens de 

Bondsvergadering de jaarrekening van het afgelopen jaar in detail beoordeeld.
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Samenvatting



Jaarrekening – Balans

- Balanswaarde wordt in kwalitatief opzicht sterker.

- Voldoet aan norm NOC / NSF

- OS Tokyo hebben een behoorlijke impact gehad.

- Afhankelijk van sportieve resultaten, beter anticiperen.

- Crediteuren omhoog

- NOW noodmaatregel (tegemoetkoming loonkosten Coronaperiode)

- nog geen definitieve toekenning, moet mogelijk (deels) terugbetaald worden

- uit voorzichtigheid daarom niet in cijfers/resultaat
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Jaarrekening 2021-2022



Jaarrekening – Resulatenrekening

- Sponsorinkomsten sterk gestegen

- Aanzienlijke inhuur externen

- Bij onzekere of subsidiabele functies voorkeur voor inhuur

- 194K van resultaat wordt geïnvesteerd in seizoen ambities, mede op advies van FC
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Jaarrekening 2021-2022



Advies Financiële Commissie 

De Financiële Commissie adviseert de Bondsvergadering de Jaarrekening 

2021-2022 goed te keuren en decharge te verlenen aan het Bondsbestuur.
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Jaarrekening 2021-2022



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 

2022/2023.

Vooruitblik

- De mogelijke impact van de inflatie en toenemende kosten is niet meegenomen. 

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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Overige zaken
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• Vastgelegd in Financieel Statuut:

• “De FC adviseert de Bondsvergadering en het Bondsbestuur, gevraagd en ongevraagd, 

in overige financiële aangelegenheden. Haar controle heeft betrekking op de 

doelmatigheid van de inkomsten en uitgaven van het NHV. ” 

• “Doelmatigheid: het realiseren van prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van 

middelen of met een bepaalde inzet zo veel mogelijk prestaties realiseren (efficiëntie). “

• Focus verschuift naar budgetvastheid en doelmatigheid.
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Taken Financiële Commissie


