
Verklaring Financiële commissie KNOV juni 2022 

 

Tijdens de ALV van november 2021 is de begroting 2022, eerder goedgekeurd door de financiële 

commissie, afgewezen door de vergadering.  De begroting werd in stemming gebracht samen met 

het jaarplan 2022 en de leden oordeelden dat het jaarplan niet voldeed. Zodoende staat de 

begroting 2022 wederom op de agenda, meer aangepast naar het jaarplan, zoals gevraagd door de 

leden. 

Op de agenda staat ook de Jaarrekening 2021 waarmee het bestuur inzicht geeft in de financiële 

situatie van de vereniging eind 2021. 

De financiële commissie heeft de onderliggende stukken op 17 mei ontvangen en op 23 mei 

besproken met de penningmeester. Eveneens aanwezig waren de vice-voorzitter, directeur en 

bureaumanager.   

Wat is voor onze leden belangrijk in deze begroting 2022 en in de jaarrekening 2021? Waar let je op? 

Wij als financiële commissie proberen met onze ledenbril naar de stukken te kijken en de KNOV te 

bevragen vanuit het belang van onszelf en de collega’s.  

Onze inhoudelijke vragen zijn terug te vinden in een Q&A Jaarrekening, gepubliceerd op de KNOV 

website bij de stukken van de ALV van 24 juni.  

Op 16 juni hebben we moeten constateren dat er geen inhoudelijke vragen van leden ingestuurd zijn 

betreffende de financiële onderwerpen bij de stukken van de ALV. 

Op 20 juni hebben we wederom een bespreking gehad met de penningmeester, waarbij op de 

agenda stond de laatste vragen die mogelijk binnen gekomen waren, en nog een enkele inhoudelijke 

opmerking van de commissie zelf. 

De commissie heeft geconstateerd dat de begroting overeen komt met het jaarplan 2022. De 

financiële commissie adviseert derhalve de ALV om de begroting 2022 te bekrachtigen 

De commissie heeft geconstateerd dat de Jaarrekening 2021 helder is en dat eerder door de 

commissie gemaakte opmerkingen zijn verwerkt. De financiële commissie adviseert derhalve de ALV 

om de penningmeester en daarmee het bestuur decharge te verlenen. 

 

De Financiële commissie, 

 

Karika van Hemert                                 Marlies Bartels 
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