
 
 

Dames en heren, 

 

Hierbij breng ik namens de FAC, de Financiële Adviescommissie van de bond, verslag uit over het jaar 

2020. Bijzondere aandachtspunten waren voor ons met name: 

-de gevolgen van het coronavirus voor inkomsten en uitgaven; 

-wisseling van penningmeester en personele mutaties. 

De bevindingen 

Het coronavirus 

Het is een bijzondere tijd en het jaar 2020 was dus ook bijzonder. Wedstrijden gingen niet door, de 

Olympische Spelen werden uitgesteld en delen van het jaar mocht door veel leden niet of nauwelijks 

worden geroeid. Toch redde de KNRB het financieel en werd het jaar afgesloten met een batig saldo 

van 107.000.  Dit jaar 2021 zal ook lastig zijn, zeker nu de groei van leden er niet meer is. Alertheid is 

dus ook nu geboden.  

Wisseling penningmeester en functionarissen 

In november trad penningmeester Okke Feenstra af, wij zijn hem dankbaar voor zijn inzet en zijn 

goede werk als penningmeester. Ook in de periode van wisseling van financiële manager liet hij zijn 

kracht zien. Zijn opvolgster is Danielle van Rieven. Ze is enthousiast begonnen en de wisseling is, naar 

ons oordeel, goed gegaan. En dat terwijl ook daarbij geldt dat veel per mail en telefoon moet. Ook 

waren er wat betreft de medewerkers op het bondsbureau dus mutaties. Het beheer is ondanks dat 

goed gegaan en daarvoor willen wij de betrokkenen danken. 

Financiële verantwoording over 2020 

Tijdens onze vergadering van 8 maar 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 2020. De accountant was positief. 

Tot slot 

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

2020, 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 oude en de nieuwe penningmeester en het bondsbureau danken voor 

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

discussiëren. 
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