Aan: Leden van de Bondsvergadering van de NBF op 2 juni 2012 te Amsterdam
Van: Financiële Commissie van de NBF

Deventer, 13 mei 2012

Geachte Bondsvergadering,
Ingevolge de statuten van de NBF en het ‘Reglement Financiële Commissie NBF’ van de
‘Aanbevelingen Goed Sportbestuur NBF’, brengt de Financiële Commissie (FC) verslag uit van haar
bevindingen over de jaarrekening 2011 van de NBF.
Op 25 januari 2012 heeft een afvaardiging van de FC overleg gepleegd met Leen van der List,
voorzitter van de NBF , Ton Zandboer, penningmeester van de NBF, Arjan de Vries, bondsdirecteur
van de NBF en Edwin van Delden, bureaumanager van het bondsbureau van de NBF. Onderwerp van
gesprek was de taakstelling van de FC en de daarbij horende formalisering in de statuten van de NBF
en/of reglement van de FC.
Na een vruchtbare discussie heeft de FC in een brief uitgebreid aangegeven wat er volgens haar in
een reglement FC opgenomen zou moeten worden. Afgesproken is dat het NBF bestuur met een
voorstel zal komen voor een reglement FC. Dit voorstel zal vervolgens met de FC besproken
worden; in november 2012 zal het reglement aan de Bondsvergadering voorgelegd worden.
Statuten. In voorbereiding van de bijeenkomst van januari heeft de FC tot haar verbazing
geconstateerd dat de statuten, zoals die nu op de website van de NBF gepubliceerd zijn, nog steeds
niet in orde zijn.Verschillende wijzigingen ― zoals aangenomen in de Bondsvergadering van november
2010 ― zijn niet of foutief in de statuten opgenomen. Het bestuur heeft toegezegd om deze
onregelmatigheden uit te zoeken.
Op 21 maart 2012 heeft de voltallige FC overleg gepleegd met Ton Zandboer, Arjan de Vries en Edwin
van Delden. Onderwerp van gesprek was dit keer de jaarrekening 2011 van de NBF. Voorafgaand aan
dit onderhoud heeft de FC gedetailleerde versies van de diverse financiële stukken ontvangen en
uitgebreid bestudeerd. Tijdens de bijeenkomst heeft het bestuur alle vragen omtrent de jaarrekening
adequaat kunnen beantwoorden en de FC gaat dan ook akkoord met de staat van baten en lasten van
2011 en de balans per 31 december 2011.
Naar aanleiding van de jaarrekening 2011 en de gesprekken met het bestuur heeft de FC nog wel
enkele opmerkingen die ze met de Bondsvergadering wil delen.
Debiteuren. Aan het eind van 2011 had de NBF een debiteurenstand van !89k. Het merendeel van
deze debiteuren betreft verenigingen die hun contributie-verplichtingen nog niet hadden voldaan. De
FC vindt dit verontrustend. Het bestuur heeft aangegeven dat het met een plan van aanpak zal komen
om de verenigingen in het vervolg eerder te laten betalen.

Jubileum. In de Bondsvergadering van november 2011 heeft de FC het bestuur geadviseerd om de
(laatste) voorziening voor het jubileum van !12k ― die in 2012 geboekt zou moeten worden ― naar
voren te halen en alvast in 2011 als voorziening op te nemen; uiteraard alleen als het resultaat van
2011 dit zou toelaten. Het resultaat was inderdaad dermate positief dat deze post als voorziening
kon worden opgenomen. Het gevolg is dat er in 2011 een totaal van !24k gereserveerd is voor het
jubileum, geboekt onder de post ‘32. verenigingsondersteuning’.
Sportcluster. Ondanks de samenvoeging van de vier bonden in het sportcluster, is het in 2012 nog niet
gelukt om een besparing te realiseren op huisvestings- en organisatiekosten. Wel zijn er gezamenlijke
investeringen gedaan, die in een keer afgeboekt zijn; het gaat hierbij om een bedrag van circa !11k.
Ledental. Net als het bestuur is de FC bezorgd over de inmiddels structurele terugloop van het aantal
leden van de NBF. Verder baart het de FC zorgen dat ook bij de evenementen en competities van de
NBF een verdere terugloop valt te constateren. In dit licht blijft het wrang dat er nog verschillende
verenigingen zijn met zogenaamde ‘grijze leden’. Het bestuur heeft aangegeven voorzichtig met deze
verenigingen om te gaan.
Toekomst. Het bestuur heeft al laten weten dat er voor 2012 rekening gehouden moet worden met
enkele financiële tegenvallers die kunnen oplopen tot een verlies van !30k. Ook voor de jaren daarna
ziet de toekomst er voor de NBF financieel niet bepaald rooskleurig uit: de subsidie-inkomsten zullen
verder teruglopen en ook de contributie-inkomsten zullen blijven teruglopen. Een (meerjaren)
beleidsplan om deze ontwikkelingen te pareren is onontbeerlijk.
Ondanks bovenstaande opmerkingen, kan de FC zich vinden in het rapport van de NBF over het
boekjaar 2011 en stelt de Bondsvergadering voor het bestuur décharge te verlenen over het door
haar gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2011.
Tijdens de Bondsvergadering is de Financiële Commissie uiteraard bereid om een en ander nader toe
te lichten.
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