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Verslag Financiële Advies Commissie (FAC) aan de bondsraad, voorjaar 2019
Op 4 april 2019 heeft de FAC overleg gehad over de jaarrekening 2018 met de
directeur (Dharma Tjiam) van het bondsbureau (de penningmeester was verhinderd).
In dit verslag treft u de bevindingen van de FAC over de inhoud van de jaarrekening,
en andere relevante onderwerpen.
1. Communicatie
De communicatie met betrekking tot het jaarverslag is goed en tijdig verlopen. De
FAC heeft op al haar vragen naar tevredenheid antwoord gehad. De FAC heeft ten
tijde van het schrijven van dit verslag geen inzage gehad in de managementletter.
2. Financiële positie KNSB
Door het grote overschot op de jaarrekening is de financiële positie van de KNSB
nog altijd kerngezond. Zowel qua kasgeld (liquiditeit) als qua vermogen (solvabiliteit)
zijn de buffers ruimschoots op peil.
3. Kader
Het herhaaldelijk lager uitvallend aantal trainingen begint te wringen. Financieel geeft
dit al jaren een positieve bijdrage, maar voor de continuïteit van het schaken is dit
een punt van aandacht.
4. Toekomstige financiën KNSB
De toekomstige financiële positie van de KNSB is nauw verweven met de ambitie
van de KNSB. Hierbij gaat het met name om de ambitie met betrekking tot het
schoolschaken.
De FAC heeft nog geen concreet inzicht in de financiële consequenties, omdat
binnen de KNSB nog enkele discussies lopen m.b.t. de ambities en bijbehorende
kostenplaatjes. Toegezegd is dat op de komende bondsraad inzichtelijk wordt
gemaakt wat de mogelijkheden zijn m.b.t. de ambities, en op welke manieren hier
financieel invulling aan kan worden gegeven. Het is aan de bondsraad om aan te
geven wat de wenselijke keuzes en richtingen zijn.

5. Conclusie
De FAC is van mening dat de jaarrekening 2018 een getrouw beeld geeft van de
financiële situatie van de KNSB. De FAC adviseert de bondsraad derhalve de
jaarrekening goed te keuren, en décharge te verlenen aan het bestuur voor het
gevoerde beleid.
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