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Quick Scan Financiën

1. De vereniging staat er financieel gezond voor.
2. De vereniging voert een duidelijk en inzichtelijk financieel
beleid.
3. In het financieel beleid wordt rekening gehouden met
(mogelijke) ontwikkelingen in de toekomst.
4. De vereniging beschikt over een financiële buffer om
tegenvallers op te kunnen vangen.
5. De financiële verantwoordelijkheden binnen de club (van
bestuur en commissies) zijn duidelijk en inzichtelijk.
6. De vereniging beschikt over een kascontrolecommissie.
7. De verenigingsaccommodatie is losgekoppeld van de
verenigingsbegroting.
8. Financiële verslagen, zoals begrotingen en jaarrekeningen,
zijn doorgaans tijdig gereed en zitten gedegen in elkaar.
9. De financiële administratie is helder en up-to-date.
10. De hoogte van de contributie verhoudt zich tot het aanbod
en de kwaliteit van de vereniging.
11. De leden kunnen zich vinden in de hoogte van de
contributie.
12. Over evt. differentiatie of kortingen in contributie zijn goede
afspraken gemaakt.
13. Het innen van de contributie verloopt efficiënt en goed.
14. Het werven en behouden van sponsors verloopt goed.
15. Er is sprake van een helder sponsorbeleid; het werven en
behouden van sponsors gebeurt op een planmatige manier.
16. Het is bekend met welk doel en met welke verwachtingen
de huidige sponsors de club ondersteunen.
17. De vereniging is niet afhankelijk van sponsorinkomsten;
wegvallen van sponsors zou de continuïteit van de club niet
in gevaar brengen.
18. De vereniging is op de hoogte van de mogelijkheden,
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Geef achter elke stelling met een kruisje aan in hoeverre de stelling van toepassing is op uw
vereniging. Discussieer hierover met elkaar. Ook is het mogelijk om de Quick Scan eerst
individueel in te vullen, om de antwoorden daarna onderling te bespreken. Let op: er bestaan
geen goede of foute antwoorden. Doel is om met elkaar helder te krijgen wat goed en wat
minder goed gaat in de club. Dat kan veel stof tot discussie geven.

regelingen en voorwaarden voor subsidie en maakt daar
waar mogelijk gebruik van.
19. Fiscale regelingen en vrijstellingen zijn bij de vereniging
bekend.
20. De vereniging is op de hoogte van alle
belastingverplichtingen, zoals loonbelasting, omzetbelasting
en gemeentelijke heffingen.
21. De vereniging is bekend met mogelijkheden en
voorwaarden voor het belastingvrij vergoeden van
vrijwilligers en maakt hier ook gebruik van.
22. De vereniging beschikt over een goed verzekeringspakket.
23. Het verzekeringspakket wordt regelmatig doorgelicht om te
kijken of aanpassingen nodig zijn.

