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Financiële relaties binnen de NVB  

 
Dit stuk is bedoeld om de financiële relaties tussen de vereniging en de afdelingen in lijn te brengen 
met de statuten van de vereniging en de aanbevelingen van de ACB en om de administratieve lasten 
bij de afdelingen weg te nemen en in zijn geheel over te hevelen naar het Bureau van de NVB. Het 
voorstel is gebaseerd op besluitvorming in de vergadering van het verenigingsbestuur van 1 
december 2010. 
 
De eerste versie is op 25 mei 2011 besproken met de penningmeesters van de verschillende 
afdelingen: Suzanne Bakker (BMI), Jan Companjen (waarnemer, HB), Jaap Boere (JI), Kees Riekwel 
en Martijn de Breet (Prissma), Emke Clifford Kocq van Breugel (JI, SB, NVB-Bestuur), Bert Zeeman 
(WB). Namens de NVB waren aanwezig: Michel Wesseling en Cynthio Korlvinke (NVB Bestuur) en 
Frank Hendriks (NVB Bureau). 
 
De volgende afspraken zijn overeengekomen:  
 
1. De NVB kent vanaf 2012 weer één integrale begroting en financiële administratie waarin alle 
inkomsten en uitgaven van de vereniging  en haar afdelingen, zijn vastgesteld. De begroting van de 
NVB is, evenals elke deelbegroting van een afdeling, helder, inzichtelijk en toegankelijk voor alle 
betrokkenen. De inkomsten en uitgaven van de afdelingen zijn bovendien in een bijlage afzonderlijk 
gespecificeerd, evenals de respectievelijke deelbegrotingen. Het boekjaar 2011 geldt als 
overgangsjaar. 
 
2. De begroting wordt vastgesteld in de najaars ALV, op voorstel van het Bestuur. Afdelingen 
dienen hun deelbegrotingen bij het Bestuur in uiterlijk twee maanden vóór bedoelde ALV. Afdelingen 
kunnen in ieder geval aanspraak maken op de lidmaatschapsgelden die door de afdelingsleden 
betaald worden. Indien de afdeling een begroting opstelt binnen de middelen die als 
afdelingslidmaatschappen beschikbaar zijn, zal deze begroting zonder verdere bespreking aanvaard 
worden. 
In de voorjaars ALV wordt de begroting van het lopende jaar indien nodig of gewenst, op voorstel van 
het Bestuur, bijgesteld. Afdelingen dienen hun voorstellen voor bijstelling bij het Bestuur in uiterlijk 
twee maanden vóór de voorjaars ALV.  
Een deelbegroting van een afdeling kan een periode van meerdere jaren beslaan. 
 
3. Iedere afdeling is gerechtigd om, binnen de grenzen van de Statuten en het Huishoudelijk 
Reglement van de NVB, reserves op te bouwen, bijvoorbeeld om een nieuwe cursus te laten 
ontwikkelen of om een groter event te kunnen organiseren. Afdelingsreserves worden in de 
boekhouding als geoormerkte reserves vermeld. Tenzij specifiek als uitzondering vermeld vervallen de 
geoormerkte reserves aan de algemene reserves van de NVB, indien er gedurende drie 
aaneengesloten jaren geen volledig beroep voor afdelingsactiviteiten op is gedaan. Uitzonderingen, 
die uitsluitend de duur mogen betreffen, worden op voorstel van het Bestuur in een ALV vastgesteld. 
Afdelingen dienen hun desbetreffende verzoeken bij het Bestuur in uiterlijk twee maanden vóór een 
ALV. 
  
4. Afdelingen kunnen binnen de vastgestelde deelbegroting verplichtingen aangaan. Aangegane 
verplichtingen dienen zodra ze zijn ontstaan aan het Bureau gemeld te worden; schriftelijke bewijzen 
van een verplichting (papieren of digitale documenten) dienen gelijktijdig of anders zo spoedig 
mogelijk  aan het Bureau gestuurd te worden. Iedere verplichting wordt in de boekhouding 
geregistreerd om een goede liquiditeit te garanderen. 
 
5.  Afdelingen stellen een aangegane verplichting betaalbaar aan de boekhouding van de NVB 
na levering of prestatie van de desbetreffende diensten en/of zaken. 
 
6. In geval er vóór levering of prestatie geen schriftelijke bewijzen van de verplichting tot stand 
zijn kunnen komen en alleen achteraf een factuur is ontvangen voor gepresteerde of geleverde 
diensten of zaken, geldt deze als bewijsstuk en dient de afdeling deze in bij het Bureau ter betaling. 
 
7. De NVB boekhouding boekt de betaling en voert de betaling binnen een redelijke termijn uit.  
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8.  De NVB boekhouding stelt de afdelingen eens per kwartaal op de hoogte van de realisatie van 
hun respectievelijke deelbudgetten, inclusief de op dat moment bij de boekhouding bekende 
verplichtingen en te verwachten inkomsten. 
 
9.  Indien een afdeling, binnen de grenzen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van 
de NVB,  voor een activiteit inkomsten verwerft (uit deelnamegelden, sponsoring of anderszins) is die 
afdeling verantwoordelijk voor het vastleggen daarvan. Alle relevante informatie stuurt zij naar het 
Bureau, dat vervolgens de te verwachten inkomsten inboekt. Het Bureau bewaakt de facturatie en 
houdt de debiteurenadministratie bij.  
  
10. Zoals alle risico’s en lasten op de vereniging rusten, zo vallen alle inkomsten en baten aan de 
vereniging toe.  
  
11. Deze werkwijze maakt dat afdelingen geen administraties hoeven te voeren. De taak van de 
penningmeesters van de afdelingen is drieërlei: 
- het afdelingsbestuur adviseren over financiële zaken 
- gezamenlijk de penningmeester van de vereniging adviseren over financiële zaken 
- gezamenlijk de permanente kascommissie van de verenigingsadministratie vormen. 
 Na accordering van dit punt 11 worden art. 18 van de Statuten en art. 13 lid 1 van het HR in 
dier voege gewijzigd. 
 
12. De rol van de penningmeester van de NVB is enerzijds om het Bestuur op financieel terrein te 
adviseren, anderzijds om als bewaker op te treden voor de juiste gang van zaken binnen de financiële 
administratie en het juiste verloop van de begrotingscyclus. De penningmeester treedt dus op als 
controller. 
  
13.  De penningmeesters van de afdelingen hebben een mandaat om namens hun respectievelijke 
afdelingen overleg te voeren met de penningmeester van de NVB, met name over de uitvoering van 
de punten 2 en 3. Ze zijn ook gemandateerd om namens hun respectievelijke afdelingen gezamenlijk 
met de andere penningmeesters besluiten te nemen die vallen binnen hun taak zoals in punt 11 
omschreven.  
 Zij overleggen twee keer per jaar met de penningmeester van de NVB. 
 
14.  Deze regeling wordt volledig actief vanaf het boekjaar 2012. In het jaar 2011 worden alle 
maatregelen getroffen om de overgang te realiseren. De financiële administratie zal daarbij zodanig 
worden ingericht dat separate afdelingsbudgetten geaccommodeerd kunnen worden. In 2011 worden 
de afzonderlijke afdelingsboekhoudingen in de verenigingsboekhouding geïntegreerd, alle bestaande 
bankrekeningen overgedragen aan de NVB en eventuele tegoeden, tekorten en lopende 
verplichtingen overgedragen aan de NVB. 
 
15.  Na accordering van bovengenoemde veertien punten worden door de penningmeester van de 
vereniging en de gezamenlijke penningmeesters van de afdelingen de te zetten stappen gedefinieerd 
die moeten leiden tot daadwerkelijke invoering ervan._  

Verwijderd: Financiele relaties 

binnen de NVB v1.3.doc

Verwijderd: 27 mei


