
 

 

 

 

 

Datum voorstel:  1 mei 2021  

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 2020; 

 Kennisnemen van de rapportage van de 
kascontrolecommissie; 

 Décharge verlenen aan het bestuur voor het gevoerde 
financieel beleid 2020; 

 Instellen van de nieuwe kascontrolecommissie 

 Vaststellen van de contributie 2022 

 Vaststellen van de begroting 2022  

3. Samenvatting De financiële administratie wordt tegenwoordig door Interactie 

uitgevoerd. De administratie is nu helemaal op orde. Het 

jaarverslag is in een nieuw format gegoten en flink uitgebreid. De 

financiële positie van de Nationale Bond is gezond. Er zijn 

voldoende reserves op de spaarrekening. 

4. Benodigde financiën Geen 

5. Besluit vergadering  

 

 

FINANCIËN 
Mei 2021 

 

1. Inleiding 

De financiële administratie wordt tegenwoordig door Interactie uitgevoerd. De administratie is 

nu helemaal op orde. Het jaarverslag is in een nieuw format gegoten en flink uitgebreid. De 

financiële positie van de Nationale Bond is gezond. Er zijn voldoende reserves op de 

spaarrekening. 

2. Algemene bevindingen 

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

- Vanwege Corona hebben verenigingen minder activiteiten gehad. Het bestuur heeft 

ervoor gekozen om de portikosten voor het magazine over 2020 niet in rekening te 

brengen. Daarmee zijn de inkomsten lager dan begroot. 



 

3. Vaststellen van de financiële stukken 2020 

De financiële stukken 2020 liggen ter vaststelling voor. Het bestuur geeft daarbij de 

volgende toelichting op de stukken. 

 

 Voorraad handelsgoederen 

De voorraad onderscheidingen is erg hoog. Het is niet veroorzaakt doordat er 

veel onderscheidingen zijn ingekocht in 2020 maar door de ‘oude” voorraad die 

nu weer op de balans is komen te staan. 

 Oninbare facturen 

De laatste oninbare facturen zijn afgeboekt omdat na enkele inspanningen de 

betalingen achterblijven. Omdat het debiteurenbeheer nu goed wordt 

vormgegeven verwachten wij dat deze post niet opnieuw zal ontstaan.  

4. Bevindingen van de kascontrolecommissie 

De heren De Wit (Clinge), Doffegnies (Nuenen) en Spaans (’s-Heerenberg-Stokkem) 

hebben op donderdag 29 april 2021 de financiële stukken 2020 gecontroleerd. De 

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

rapport is bij de vergaderstukken gevoegd. Het bestuur geeft tijdens de algemene 

vergadering een reactie op het verslag en zal dat vervolgens ook schriftelijk doen. De 

reactie van het bestuur op het verslag over 2019 is bij de vergaderstukken gevoegd. 

5. Décharge 

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

financieel beleid 2020. 

6. Instellen van de nieuwe kascontrolecommissie 

De heren Doffegnies en Spaans zijn bereid opnieuw zitting te nemen in de commissie. 

Aan de EHBO-verenigingen wordt gevraagd om een lid af te vaardigen om zitting te 

nemen in de kascontrolecommissie. 

7. Vaststellen van de begroting 2022 en contributie 

Zie bijgaande notitie over de contributie. Het bestuur stelt voor om de hoogte van de 

contributie niet te wijzigen. De begroting 2022 ligt ter vaststelling voor. 


