
Dames en heren, 

 

Hierbij breng ik namens de FAC, de Financiële Adviescommissie van de bond, 

verslag uit over het jaar 2019. Bijzondere aandachtspunten waren voor ons met 

name: 

-De continuïteit van de financiën 

-World Cup 3 in 2019 

 

De bevindingen 

 

De continuïteit. De kwaliteit van het financieel beheer en administratie was 

goed. Er was ook een goede budgetdiscipline. Betrokkenen deden hun wek 

goed. Hiervoor past waardering. De begroting 2020, die door de 

ledenvergadering is geaccordeerd, laat een groei zien. Wel geldt nog steeds als 

aandachtspunt, alert blijven. Bij tegenvallende prestaties in het toproeien 

kunnen de inkomsten zo terug lopen. Daarnaast speelt dat het ledenaantal nog 

groeit, maar dat veel studentenverenigingen nu tegen grenzen in omvang 

aanlopen. Eigenlijk hebben we meer roeiwater nodig. Al wordt er op het 

moment dat ik dit schrijf door het coronavirus nog steeds maar weinig geroeid 

en zijn de toptoernooien uitgesteld of zelfs geschrapt.  

Er is uiteindelijk een verlies over 2019, dit is toe te schrijven aan de World Cup 

3. Wel hebben alle betrokkenen en ook overheidsinstanties zich ingespannen 

om te helpen het verlies binnen de perken te houden 

In 2018 is de bestemmingsreserve ICT gevormd. Wij vinden dit heeft een juiste 

keuze. De nieuwe reserve ICT richt zich vooral op kosten van automatisering en 

de veiligheid van de processen daarbij. Het is wel goed om het verloop van 

reserves te volgen en wij verwachten ook actie dit jaar, zodat van deze reserve 

gebruik gaat worden gemaakt. Van belang is dat bestemmingsreserves 

stelselmatig worden opgebouwd en gebruikt. Dus het mag geen ad hoc 

gelegenheid zijn om met winst te schuiven of de winst kunstmatig hoog of laag 

te maken.  

World Cup 2019 Het is mooi als Nederland een Wereldkampioenschap, 

Europees kampioenschap of World cup mag organiseren, maar het legt beslag 



op veel vrijwilligers en ook op organisatie van de Bond gegeven de financiële 

aspecten en de grote risico’s die daarbij worden gelopen. Posten als 

overheidssubsidie, van rijk, provincie en lokaal en sponsorgelden blijken in de 

praktijk lang onzeker, dus willen we zoveel risico lopen? Al werd er behoorlijk 

meegewerkt. En als het slecht weer is zoals met de World Cup dit keer, blijven 

toeschouwers weg. Hier moet het bestuur samen met leden echt over gaat 

nadenken voordat weer de organisatie van nieuwe evenementen voor de FISA 

wordt geaccepteerd. Laten we eens een paar jaar wachten en ons dan weer 

melden 

Financiële verantwoording over 2019 

In onze vergadering van 16 maart van dit jaar hebben wij met de externe 

accountant uitgebreid van gedachten gewisseld over de bevindingen en 

aanbevelingen naar aanleiding van de accountantscontrole van de jaarrekening 

2019. De accountant was positief. 

Tot slot 

Rest ons om als FAC nog het formele gedeelte van ons advies. Met betrekking 

tot de jaarrekening 2019, gecertificeerd door Baker Tilly, heeft de FAC, mede 

gegeven de door haar verkregen informatie voor onze vergaderingen 

gedurende het jaar, geen reden aan te nemen, dat de gepresenteerde 

Jaarrekening onjuist zou zijn. In dat licht wil de FAC u adviseren het bestuur van 

de KNRB te dechargeren en hen te danken voor de tijd en inzet die zij aan de 

financiën van de Bond hebben besteed. 

Wij als FAC, willen tenslotte de penningmeester en het bondsbureau danken 

voor hun grote inzet en voor de open en constructieve manier waarop wij met 

elkaar hebben kunnen discussiëren. 

Amsterdam, mei 2020 
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