
 

 

 

 

 

Datum voorstel:  7 juli 2020  

Verantwoordelijk bestuurslid: Penningmeester a.i. 

Voorstel voor: Algemene Ledenvergadering via Dagelijks Bestuur 

1. Onderwerp  Financiën 

2. Beslispunten   Kennisnemen van de algemene bevindingen; 

 Vaststellen van het financieel verslag 2019; 

 Kennisnemen van de rapportage van de 
kascontrolecommissie; 

 Décharge verlenen aan het bestuur voor het gevoerde 
financieel beleid 2019; 

 Instellen van de nieuwe kascontrolecommissie; 

 Vaststellen van de begroting 2021 en contributie.  

3. Samenvatting Tijdens de ledenvergadering van 2019 zijn de financiële stukken 

2016, 2017 en 2018 vastgesteld. De vergadering heeft het 

bestuur gevraagd om de uitgaven onder de loep te nemen en in 

2020 met voorstellen te komen om de begroting sluitend te 

maken. In deze notitie gaan we daar nader op in. 

4. Benodigde financiën Geen 

5. Besluit vergadering  

 

 

FINANCIËN 
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1. Inleiding 

De financiële positie van de Nationale Bond is gezond. Er staat een groot bedrag in 

reserve. 

 

2. Algemene bevindingen 

- De financiële administratie is up-to-date en wordt nu adequaat bijgehouden; 

- Het is helaas niet mogelijk om achterstallige betalingen te innen omdat 

verkoopfacturen ontbreken en aansluiting met bankbetalingen mist; 

- Voor Stichting Fast zijn de kosten flink teruggebracht; 

- Voor de Nationale Bond zijn uitgaven gemaakt voor de nieuwe website en 

nieuwsbrief. De kosten voor het secretariaat zijn gelijk gebleven. 

- Op de balans van de Nationale Bond stond een post voor opbrengsten van het boek 

die op de bankrekening van de Nationale Bond gestort hadden moeten worden. De 



 

bedoeling was om jaarlijks het bedrag over te maken aan de Stichting Fast. Omdat 

dat niet is gebeurd heeft dat alsnog plaatsgevonden en is deze post nu teruggebracht 

tot nul. Tegelijkertijd wordt ervoor gezorgd dat de inkomsten die te maken hebben 

met het boek niet meer op de rekening van de Nationale Bond terecht komen. 

3. Vaststellen van de financiële stukken 2019 

De financiële stukken 2019 liggen ter vaststelling voor. Het bestuur geeft daarbij de 

volgende toelichting op de stukken. 

 

 Voorraad handelsgoederen 

Zoals in 2019 aangegeven kiest het bestuur er vanaf het boekjaar 2018 voor om 

niet langer te werken met een voorraad in bedragen maar in eenheden. De 

administratie is op die manier nu ingericht. Het betekent dat onderscheidingen die 

worden aangeschaft als kosten worden ingeboekt. Onderscheidingen die worden 

uitgereikt worden als opbrengsten geboekt. Het verenigingsbureau houdt bij 

hoeveel onderscheidingen zijn aangeschaft en hoeveel er zijn uitgegeven. 

 Oninbare facturen 

Er is een bedrag van € 174,53 afgeboekt in de financiële administratie van 

Stichting Fast en een bedrag van € 9.888,14 afgeboekt in de financiële 

administratie van de Nationale Bond voor EHBO. In beide gevallen ontbreekt een 

goede aansluiting. 

4. Bevindingen van de kascontrolecommissie 

De heren Verlaan (EHBO-vereniging Huijbergen), De Wit (Clinge) en Doffegnies 

(Nuenen) hebben op donderdag 9 juli 2020 de financiële stukken 2019 gecontroleerd. 

De bevindingen van de kascontrolecommissie hebben zij in het rapport opgenomen. Het 

rapport is bij de vergaderstukken gevoegd. 

5. Décharge 

Het bestuur vraagt aan de ledenvergadering om décharge te verlenen voor het gevoerde 

financieel beleid 2019. 

6. Instellen van de nieuwe kascontrolecommissie 

Aan de EHBO-verenigingen wordt gevraagd om zitting te nemen in de 

kascontrolecommissie. 

7. Vaststellen van de begroting 2021 en contributie 

De begroting 2021 ligt ter vaststelling voor. Het bestuur stelt voor om de hoogte 

contributie niet te wijzigen. 


