Verslag Financiële Advies Commissie (FAC) aan de bondsraad, voorjaar 2018
Op 12 april 2018 heeft de FAC overleg gehad over de jaarrekening 2017 met de
penningmeester van het bestuur (Aart Baas) en de directeur (Dharma Tjiam) van het
bondsbureau. In dit verslag treft u de bevindingen van de FAC over de inhoud van de
jaarrekening, en andere relevante onderwerpen.
1. Communicatie
De communicatie is goed en tijdig verlopen. De FAC heeft op al haar vragen naar
tevredenheid antwoord gehad.
2. Opzet jaarrekening
Het doorzetten van de nieuwe opzet, waarbij beleid en financiën naadloos in elkaar
overgaan, wordt nog steeds als buitengewoon prettig en overzichtelijk ervaren.
3. Financiële positie KNSB
Door het grote overschot op de jaarrekening is de financiële positie van de KNSB
weer kerngezond. Zowel qua kasgeld (liquiditeit) als qua vermogen (solvabiliteit) zijn
de buffers weer op goede hoogte.
De grote hoeveelheid liquide middelen stond op 31/12 nog grotendeels op de
betaalrekening van de KNSB, waar geen rente ontvangen wordt. Wij hebben hier
vragen over gesteld, en de penningmeester gaf aan dat het voor hem ook aanleiding
was hier in de toekomst beter op te letten. Op dit moment is de spaarrente zo laag
dat dit geen noemenswaardige financiële effecten heeft, maar in de toekomst zou dit
wel weer zo kunnen zijn. Scherpte is dus gewenst, en is toegezegd.
4. Toekomstige financiën KNSB
Voor de toekomst blijft de FAC van mening dat het huidige verdienmodel onder druk
blijft staan. Op dit moment komt het gros van de financiën uit de verenigingsleden,
samen met de subsidie van NOC*NSF. In de bespreking is aangegeven dat dit
mogelijk heroverwogen moet worden, omdat de ledenaantallen bij verenigingen nog
altijd teruglopen. Bovendien gaan er bij NOC*NSF stemmen op om de verdeelsleutel
voor de subsidies aan te passen. Het is nog niet duidelijk of dit positief of negatief
kan of zal uitpakken voor de KNSB.
Tot slot is er op dit moment onduidelijkheid over de contributie bij verenigingen. Door
een uitspraak van het Europese hof van justitie (oktober 2017) moet er mogelijk BTW
over afgedragen gaan worden. Er wordt op dit moment druk uitgezocht wat de
mogelijkheden zijn om dit te voorkomen of te beperken.
5. Waardering software
De investeringen in de online ledenadministratie (OLA) worden deels geactiveerd, en
in 10 jaarlijkse termijnen afgeschreven. De FAC is van mening dat, gezien het tempo

van de ontwikkelingen op ICT gebied, het verstandiger is de uitgaven aan software
direct als kosten te boeken in het betreffende jaar. Dit voorkomt dat de balans een
waarde weergeeft die niet ten gelde gemaakt kan worden, en dus de solvabiliteit
kunstmatig hoog houdt. De FAC adviseert dus om software in de toekomst niet meer
te activeren.
6. Conclusie
De FAC is van mening dat de jaarrekening 2017 een getrouw beeld geven van de
financiële situatie van de KNSB. De FAC adviseert de bondsraad derhalve de
jaarrekening goed te keuren, en decharge te verlenen aan het bestuur voor het
gevoerde beleid.
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