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Inleiding 

 
Het opzetten en bijhouden van de financiële administratie van een sportvereniging is voor veel 
sportverenigingen een complexe en tijdrovende taak. Er zijn verschillende taken en expertises die nodig 
zijn om een goede financiële administratie op te zetten en bij te houden. 
 
De penningmeester is eindverantwoordelijk en speelt een essentiële rol in een sportvereniging. Hoe beter 
de financiële administratie van een vereniging is opgezet, hoe eenvoudiger deze is bij te houden en des 
te beter is het inzicht in de financiën. Vanuit een goede financiële positie kan de vereniging 
(door)bouwen aan een vitalere vereniging. 
 
Dit handboek geeft stapsgewijs inzicht in op het opzetten en bijhouden van de financiële administratie. 
Dit handboek is gebaseerd op informatie uit diverse bronnen, die met zorg is geselecteerd en verwerkt. 
Rotterdam Sportsupport aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke 
onjuistheden en wijzigingen van de inhoud van het handboek en/of acties die de vereniging op basis 
hiervan al dan niet onderneemt. 
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Hoe kunt u dit handboek gebruiken? 

 
Als uw vereniging geen kennis of ervaring heeft op het gebied van de financiële administratie is het 
verstandig om alle stappen van dit handboek te doorlopen. Elke stap levert namelijk informatie op om 
uiteindelijk een complete financiële administratie op te zetten en bij te houden. Als uw vereniging wel 
over kennis en ervaring beschikt, kan het handboek gebruikt worden als naslagwerk en/of checklist. 
Heeft uw vereniging een aantal stappen al doorlopen? Gebruik het handboek als checklist om te kijken of 
de stappen goed zijn uitgevoerd en ga vervolgens verder met de volgende stap.  
 

Vooraf 

 
Voordat u begint met het opzetten en/of bijhouden van de financiële administratie zijn er een aantal 
zaken die duidelijk moeten zijn:  
 

1. De penningmeester speelt een essentiële rol in het bijhouden en eventueel opzetten van de 
financiële administratie. Enige kennis op het gebied van financiën is dan ook zeer praktisch.  
 

2.  Afhankelijk van de grootte van de sportvereniging en de bijbehorende financiële administratie 
kan er gekozen worden voor het zelf bijhouden van de administratie (eventueel met meerdere 
personen) of het uit handen geven van de financiële administratie.  
 

3. Het bestuur dient met regelmaat inzicht te vragen of te krijgen in de financiële stand van zaken 
van de vereniging.  
 

4. De vereniging dient een kascommissie samen te stellen die de financiële administratie eens per 
jaar controleert en daarmee de wijze van het beheer van de financiële administratie door de 
penningmeester controleert. 
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Stap 1: Organisatie 

 
Voordat u start met het opstellen en/of het bijhouden van een financiële administratie is het erg 
belangrijk dat het bestuur iemand heeft aangesteld die hiervoor verantwoordelijk is, een 
penningmeester. De penningmeester hoort samen met de voorzitter en de secretaris tot het dagelijks 
bestuur van de vereniging.  
 

· TIP · Stel een penningmeester aan die kennis bezit van financiën.  
 
Hoe groter de vereniging, hoe groter de financiële administratie en hoe meer tijd je kwijt bent aan de 
verschillende taken. U kunt er voor kiezen om aan de hand van verschillende expertises en taken één of 
meerdere personen toe te voegen aan “team financiën” zodat de taken omtrent de financiële 
administratie verdeeld kunnen worden. Naast het aanstellen van een team financiën kan er ook voor 
gekozen worden om de financiële administratie geheel of gedeeltelijk uit handen te geven aan een 
administratiekantoor.  
 
De penningmeester beheert de financiën van de vereniging en koppelt de ontwikkelingen op dit gebied 
terug aan het bestuur tijdens bestuursvergaderingen en aan de leden tijdens de ledenvergadering. 
 
Naast het aanstellen van een penningmeester dient een vereniging een kascommissie samen te stellen. 
De kascommissie is het controleorgaan van de vereniging en controleert eens per jaar de financiële 
administratie zoals deze is bijgehouden door de penningmeester. De kascommissie wordt gekozen door 
de Algemene Ledenvergadering en blijft meestal actief voor twee jaar. Na deze twee jaar dient er weer 
een nieuwe kascommissie samen gesteld te worden.  
 
Naast de controlefunctie kan de kascommissie ook adviezen uitbrengen op het gebied van de financiele 
administratie. Meer omtrent de taken en het samenstellen van de kascommissie vind u terug in stap 5. ·  
 

TIP · De financiële administratie en jaarstukken van de afgelopen 7 jaar dienen bewaard te 
worden.  

 
  

Resultaat stap 1: 
Door het aanstellen van een penningmeester of team 
financiën is er binnen de vereniging 
verantwoordelijkheid voor het opzetten en 
bijhouden van de financiële administratie 
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Stap 2: Begroting 

 
Het opstellen van een begroting is een van de belangrijkste stappen in de financiële administratie. 
Zonder een begroting is het voor een vereniging niet duidelijk welke kosten en opbrengsten er tijdens 
een seizoen verwacht kunnen worden. De begroting dient dan ook voor het begin van een seizoen 
opgesteld te worden.  
 

2.1 Doel van de begroting  
De begroting is eigenlijk niks meer dan de verwachte inkomsten en uitgaven van de vereniging. 
Het is een vertaling in cijfers van het beleid dat wordt gevoerd en dient dan ook goedgekeurd te worden 
op de Algemene Ledenvergadering.  
 
De begroting is een goed middel om de leden van een vereniging te informeren over de financiële situatie 
en een manier om bij te dragen aan het realiseren van financiële doelstellingen van de vereniging. De 
penningmeester is verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de begroting. Hij zal moeten 
kijken hoe het gewenste beleid van het bestuur qua begroting kan worden gerealiseerd.  
 
Bij een begroting van meerdere jaren moet deze jaarlijks bijgesteld worden bij verwachte veranderingen 
in opbrengsten en/of kosten. De penningmeester moet ervoor zorgen dat de begroting sluitend is. Dat wil 
zeggen dat de opbrengsten minimaal gelijk zijn aan de kosten. Het kan voorkomen dat er in een jaar een 
tekort is. Dit zou dan gecorrigeerd moeten worden met eventuele overschotten in voorgaande jaren.  
 

· TIP · Zorg voor een begroting voor de komende vijf jaar en pas deze jaarlijks aan.  
 
Het is moeilijk om exact in te schatten wat de opbrengsten en de kosten in de komende jaren zullen zijn. 
Wel kan er een schatting gemaakt worden aan de hand van geplande veranderingen. Te denken valt 
hierbij aan bijvoorbeeld een renovatie van de kleedkamerruimtes of een stijging in de uitgaven van de 
vrijwilligersvergoedingen.  
 
De kosten van de renovatie en de stijging in de uitgaven voor vrijwilligersvergoeding kan de 
penningmeester al eerder rekening mee houden. Om voldoende middelen te hebben om bijvoorbeeld de 
investering voor de renovatie te kunnen bekostigen is het van belang om de begroting in de jaren voor 
deze investering plaats vindt, positief te houden. Zo kan de investering uiteindelijk plaats vinden zonder 
dat er een tekort ontstaat in de begroting.  
 
Naast deze geplande uitgaven kan een vereniging ook te maken krijgen met ongeplande uitgaven 
(bijvoorbeeld een kapotte computer), ook wel onvoorziene uitgaven genoemd. Om een dekking te 
creëren voor deze onvoorziene uitgaven moet er een post onvoorziene uitgaven opgenomen worden in de 
begroting. Dit kan een negatief saldo aan het einde van een seizoen voorkomen.  
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2.2 Opbrengsten en kosten 
Het is van groot belang dat je als penningmeester inzichtelijk hebt welke inkomsten en uitgaven er 
binnen de vereniging zijn. Probeer bij het opstellen van de begroting zoveel mogelijk af te blijven van 
“overige kosten/opbrengsten” en probeer specifieke posten te benoemen. Zo kunt u tijdig sturen op 
achterblijvende posten of specifiek nieuwe acties uitzetten.  
 
In bijlage 1 vind u een overzicht met mogelijke opbrengsten en kosten voor uw sportvereniging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: Een voorbeeldlijst met inkomsten; aan de linkerkant een beknopte versie van de inkomsten; aan de 
rechterkant de feitelijke inkomsten. 
 

2.3 Liquiditeitsbegroting 
Naast een reguliere begroting, wat gebonden is aan het seizoen of kalenderjaar, kunt u een 
liquiditeitsbegroting opstellen. Dit is een maandoverzicht van de inkomsten en uitgaven van de 
verengiging. De totalen zijn gelijk aan de begroting. 
Het voordeel van een liquiditeitsbegroting naast een reguliere begroting, is dat u vooraf inzicht heeft in 
wanneer welke inkomsten en uitgaven zullen plaatsvinden en kunt u snel sturen wanneer er posten 
achterblijven. 
Vaak is het dat verenigingen aan het begin van het seizoen een grote som geld aan contributie ontvangt. 
De uitgaven zijn verspreid over het jaar en daarom is het van belang om genoeg geld te reserveren om 
het gehele jaar aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. In bijlage 2 vind u een voorbeeld van een 
liquiditeitsbegroting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultaat stap 2: 
Met de opgestelde begroting kunt u laten zien welke gevolgen het 
beleid van het bestuur heeft voor de opbrengsten en kosten van de 
vereniging. De begroting voor een vereniging kan dus gezien 
worden als zowel een beleidsinstrument als een controlemiddel. 
Aan de hand van de begrote kosten kan het bestuur bepalen of er 
wijzigingen nodig zijn in de opbrengsten. 
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Stap 3 Jaarrekening  
Voor een goede verantwoording tijdens de algemene ledenvergadering dient een vereniging een 
jaarrekening op te stellen. De opgestelde jaarrekening dient ondertekend te zijn door alle bestuursleden.  
 
3.1 Algemeen  
De jaarrekening is een financiële weergave van de definitieve uitgaven en inkomsten van een vereniging 
gedurende een jaar. De jaarrekening geeft daarmee een reëel beeld van de werkelijkheid. De 
jaarrekening bestaat uit de volgende onderdelen  
• Balans  
• Winst- en verliesrekening  
• Toelichting  
 
3.2 Balans  
Op de balans (zie figuur 3) komen alle bezittingen en schulden terug. Deze worden activa en passiva 
genoemd. De activa wordt onderverdeelde in vaste en vlottende activa.  
 
3.2.1 Vaste activa  
De activa op de balans geeft alle bezittingen van een vereniging weer. Onder de vaste activa vallen alle 
activa die langer dan één jaar meegaan binnen de vereniging. De vaste activa zijn onder te verdelen in 
financiële vaste activa en materiële vaste activa.  
 
Financiële vaste activa  
Hieronder vallen leningen aan derden en belangen aan derden. Deze post zal zelden of nooit voorkomen 
bij een vereniging.  
 
Materiële vaste activa  
Onder materiële vaste activa vallen meerdere bezittingen:  
• Gebouwen die eigendom zijn van de vereniging  
• Sportvelden die eigendom zijn van de vereniging  
• Materialen die eigendom zijn van de vereniging  
• Kantine- en clubhuisinventaris die eigendom zijn van de vereniging  
 
De materiële vaste activa worden bijgehouden en in de jaarrekening opgesteld op een activastaat. Een 
activastaat is een overzicht van alle eigendommen van een sportvereniging. Hierin zitten ook reeds 
volledig afgeschreven activa, die niet meer op de balans aangegeven hoeven te worden.  
 

· TIP · Controleer jaarlijks of alle activa op de activastaat ook nog daadwerkelijk aanwezig zijn.  
 
Zoals uit de activastaat blijkt dienen materiële vaste activa afgeschreven te worden. De prijs die bij 
aankoop is betaald voor een bepaald goed wordt namelijk niet in één keer ten laste van de staat van 
baten en lasten gebracht. De kosten worden verdeeld over het aantal levensjaren, deze kosten worden 
afschrijvingskosten genoemd. Om te bepalen wat de afschrijvingskosten zijn kan er tussen twee 
afschrijvingsmethoden gekozen worden:  
- Afschrijven met een percentage van de aanschafwaarde;  
- Afschrijven met een percentage van de boekwaarde.  
 

· TIP · Gebruik de methode waarbij gewerkt wordt met een vast percentage van de 
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aanschafwaarde.  
 
3.2.2 Vlottende activa  
Vlottende activa zijn de activa die hoogstens één jaar meegaan binnen een vereniging of snel om zijn te 
zetten in geld. Hieronder vallen bij een vereniging de voorraden, de vorderingen, de liquide middelen en 
de overlopende activa.  
 
Voorraden  
Hiertoe behoren bij een sportvereniging vooral de kantinevoorraden. Het is van belang dat deze 
voorraden met regelmaat geteld worden door een onafhankelijk persoon binnen de vereniging. Dit geeft 
informatie en zekerheid over de beheersing van de voorraden. Aan de hand van deze controle kan er 
bijvoorbeeld besloten worden bepaalde levensmiddelen extra in te kopen. Belangrijk is dat de voorraden 
tegen de inkoopsprijs op de balans komen te staan.  
 
Vorderingen  
Bij een sportvereniging vallen onder de vorderingen (ook wel debiteuren genoemd) vaak de contributies 
van leden die nog niet betaald zijn en sponsorgelden die nog binnen moeten komen. Het is belangrijk dat 
dit bedrag zo klein mogelijk wordt gehouden. Het geld moet dus zo snel mogelijk geïnd worden.  
 
Om het bedrag aan vorderingen zo klein mogelijk te houden, is het verstandig om de contributie aan het 
begin van het boekjaar per automatische incasso te innen. Het bedrag aan contributie wordt dan 
automatisch van de rekening van het betreffend lid afgeschreven.  
 
Liquide middelen  
Onder de liquide middelen valt het saldo van de verschillende bankrekeningen van de sportvereniging en 
het saldo van de eventuele kas van bijvoorbeeld de kantine.  
 
Dit bedrag bestaat uit de gezamenlijke saldi van alle bankrekeningen van de vereniging. Het is aan te 
raden om één à twee bestuursleden individueel betalingen te laten voldoen tot een bepaald grensbedrag 
(bijvoorbeeld € 250,-). Als een betaling dit grensbedrag te boven gaat, zijn de handtekeningen van alle 
bestuursleden nodig om deze betaling te voldoen. Deze zaken dienen statutair of via het huishoudelijk 
reglement geregeld te worden. Vaak staat er in de statuten van een vereniging ook aangegeven dat er 
vanaf een bedrag van bijvoorbeeld € 5.000,- toestemming nodig is van de ALV om de betaling te doen.  
 

·TIP · Controleer uw statuten en huishoudelijk reglement over betalingsafspraken. Bij vragen 
hierover kunt u contact opnemen met Rotterdam Sportsupport. 

 
Overlopende activa  
Hieronder vallen de vooruitbetaalde bedragen en de nog te ontvangen bedragen. Dit zijn dus bedragen 
die worden betaald of ontvangen in een andere periode dan waar zij betrekking op hebben. Een 
voorbeeld van een vooruitbetaald bedrag is een bedrag aan energiekosten dat in 2010 al is betaald en 
eigenlijk betrekking heeft op 2011. In 2010 neemt de post ‘vooruitbetaalde bedragen’ toe en neemt het 
banksaldo af. In 2011 worden de kosten gerealiseerd en nemen die dus toe. De vooruitbetaalde bedragen 
nemen hiermee dus tegelijk af.  
 
Een voorbeeld van een nog te ontvangen bedrag is een sponsor die beloofd heeft in 2010 geld over te 
maken, maar dat pas in 2011 zal doen. In 2010 nemen de ‘nog te ontvangen bedragen’ en de opbrengsten 
toe aangezien de opbrengsten bij deze periode horen. In 2011 zal de post ‘nog te ontvangen bedragen’ 
afnemen en zal het banksaldo toenemen.  
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3.2.3 Passiva  
Eigen vermogen  
Dit is de sluitpost van de balans en wordt berekend door de schulden en voorzieningen(samen overige 
passiva/rechts) af te trekken van de bezittingen(activa/links). In de statuten van de vereniging kan staan 
dat eventuele positieve/negatieve resultaten ten gunste/ten laste van het eigen vermogen worden 
gebracht.   
 
Vreemd vermogen  
Dit deel van de rechterzijde van de balans bestaat uit de openstaande schulden en is onder te verdelen 
in het lang en het kort vreemd vermogen.  
 
Kortlopende schulden  
Hieronder vallen inkoopfacturen die nog niet betaald zijn en verplichtingen aan de fiscus die uit de 
salarisadministratie voortvloeien, bijvoorbeeld af te dragen loonheffing en sociale lasten. Hierover meer 
in stap 6 van dit handboek.  
 
Overlopende passiva  
Hieronder vallen de vooruit ontvangen bedragen en nog te betalen bedragen. Een voorbeeld van een 
vooruit ontvangen bedrag is: Een lid heeft zijn contributie van 2011 al betaald in 2010. Dit leidt pas tot 
een opbrengst in 2011, omdat het ontvangen bedrag op die periode betrekking heeft. Het bedrag wordt 
op het moment van betaling bijgeboekt bij de liquide middelen en bij de vooruit ontvangen bedragen. De 
sportvereniging heeft dus nu eigenlijk een schuld tegenover het lid. Als 2011 is aangebroken worden de 
opbrengsten dus gerealiseerd en nemen de opbrengsten dus werkelijk toe. Het vooruit ontvangen bedrag 
neemt dus af en de opbrengsten nemen op dat moment in 2011 toe.  
 
Een voorbeeld van een nog te betalen bedrag is: Er kunnen bijvoorbeeld energiekosten die betrekking 
hebben op 2020 in 2021 pas worden betaald. Dit kan doordat de eindafrekening hiervan in 2021 pas komt. 
In 2020 worden de energiekosten en de crediteuren dan opgeboekt. Bij betaling in 2021 worden de bank 
en de crediteuren afgeboekt. 
 

Activa (debet)  Passiva (credit)  
Vaste activa  Eigen vermogen  

Materiële vaste activa € 120.000 Eigen vermogen € 100.000 
    

Vlottende activa  Lang vreemd vermogen  
Voorraden € 20.000 Langlopende schulden € 30.000 

Vorderingen € 5.000   
Overlopende activa € 5.000 Kort vreemd vermogen  

Liquide middelen € 30.000 Kortlopende schulden € 30.000 
  Overlopende passiva € 20.000 

    

Balanstotaal € 180.000 Balanstotaal € 180.000 
 
Figuur 3: voorbeeld balans 
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3.3 Winst- en verliesrekening  
 
Bij de winst- en verliesrekening is het van belang dat kosten en opbrengsten worden toegerekend aan de 
periode waar zij betrekking op hebben. Het is in feite de realisatie van de eerder opgestelde begroting. 
 
Door het opstellen van een winst- en verliesrekening wordt er een inzicht verkregen in het resultaat. Dit 
resultaat kan ten gunste/ten laste van het eigen vermogen worden gebracht.. Een positief resultaat mag 
in ieder geval niet worden uitgekeerd aan derden. 
 
3.4 Solvabiliteit en liquiditeit  
 
Door het opstellen van de jaarrekening kan er ook gekeken worden of de sportvereniging in staat is op 
korte en lange termijn de schulden af te lossen. Dit kan bekeken worden door de zogenoemde 
solvabiliteit en liquiditeit te berekenen.  
De liquiditeit geeft aan of de vereniging in staat is op korte termijn aan de kortlopende schulden te 
voldoen. De op korte termijn beschikbare gelden worden vergeleken met de op korte termijn opeisbare 
schulden.  
 

· FORMULE · Liquiditeit = vlottende activa / kort vreemd vermogen  
 
Als de liquiditeit onder de 1 ligt, betekent dit dat er op korte termijn niet voldoende gelden zijn om de 
schulden af te lossen. Hierdoor kan het voortbestaan van de vereniging in gevaar komen. Het is van 
belang om ervoor te zorgen dat de vereniging op korte termijn de kortlopende schulden kan voldoen. Dit 
houdt in dat de uitkomst van de liquiditeit dus 1 of hoger moet zijn.  
 
De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de sportvereniging afhankelijk is van vreemdvermogenverschaffers. 
Hierbij wordt het eigen vermogen vergeleken met het totaal vermogen.  
 

· FORMULE · Solvabiliteit = Eigen vermogen / totaal vermogen  
 
Als het totaal vermogen voor 100% uit eigen vermogen bestaat, is de solvabiliteit dus 1. De vereniging is 
dan voor 0% afhankelijk van vreemdvermogenverschaffers. Het komt niet veel voor dat het totaal 
vermogen van de vereniging volledig uit eigen vermogen bestaat. Het is positief als de solvabiliteit in 
ieder geval boven de 0,5 ligt, zodat men meer van eigen kracht uit kan gaan dan afhankelijk te zijn van 
externe bronnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultaat stap 3: 
De jaarrekening bestaat uit een balans en een winst- en verliesrekening. 
Met behulp van de jaarrekening kan gekeken worden of de eerder 
opgestelde begroting overeenkomt en of de begroting voor het komende 
seizoen eventueel aangepast moet worden. Bovendien kan aan de hand 
van de opgestelde jaarrekening gekeken worden in hoeverre de 
vereniging in staat is aan de openstaande schulden te voldoen 
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Stap 4: Rapportages  
 
4.1 Jaarverslag  
Het opstellen van een jaarverslag is voor elke vereniging verplicht en dient opgesteld te worden door het 
bestuur. Het jaarverslag moet vervolgens goedgekeurd worden door de Algemene Ledenvergadering. 
 
Allereerst is het jaarverslag een vorm van verantwoording van het bestuur naar de leden over het 
gevoerde beleid van het afgelopen boekjaar. Tijdens de Algemene Ledenvergadering kunnen de leden 
vragen stellen over het opgestelde jaarverslag.  
 
Naast inzicht in het gevoerde beleid geeft het jaarverslag ook informatie over de ontwikkelingen die de 
sportvereniging doormaakt.  
 
Er kunnen jaarverslagen van opeenvolgende jaren met elkaar vergeleken worden. Zo kan bijvoorbeeld 
gekeken worden naar de ontwikkeling van de omzet, van het resultaat en van de financiële positie van de 
vereniging.  
 
Tenslotte heeft het jaarverslag ook nog de functie van een ‘public relations-document’. Mensen van 
buitenaf kunnen enthousiast en geïnteresseerd raken bij het lezen van het jaarverslag. Te denken valt 
hierbij aan potentiële leden of sponsoren.  
 
4.1.1 Inhoud  
Het jaarverslag dient inzicht te geven in de volgende zaken:  
- De toestand op balansdatum;  
- Het reilen en zeilen van de sportvereniging gedurende het boekjaar;  
- De toekomstverwachtingen;  
- Bijzondere gebeurtenissen. 
 
Het jaarverslag is absoluut niet hetzelfde als de jaarrekening, wat soms gedacht wordt. De informatie die 
in het jaarverslag staat moet wel overeenkomen met de jaarrekening.  
 
Het jaarverslag bestaat uit een aantal vaste onderwerpen. Deze onderwerpen zijn niet wettelijk 
verplicht, maar worden over het algemeen wel als belangrijk beschouwd. Een aantal van deze 
onderwerpen die besproken moeten worden zijn de volgende:  
- De statutaire naam van de vereniging, de vestigingsplaats en de rechtsvorm (dus vereniging);  
- De doelstelling van de vereniging die uit de statuten blijkt;  
- De samenstelling van het bestuur;  
- Indien de doelstelling van de vereniging wijzigt, moet dit beargumenteerd worden;  
- Hoe er met eventueel vrij besteedbaar vermogen wordt omgegaan. Wat er bijvoorbeeld met een 
positief saldo wordt gedaan;  
- Bestuurlijke voornemens inclusief financiële gevolgen in de toekomstparagraaf;  
- Samenvatting van de begroting van volgend jaar.  
 
Naast deze kernonderwerpen zijn er punten die van belang zijn en aan te raden zijn voor verenigingen 
om te bespreken in het jaarverslag:  
- Toelichting op het gevoerde beleid en de ontwikkeling daarvan;  
- Terugblik op het wel of niet halen van doelen van het afgelopen jaar;  
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- De ontwikkeling van de sportvereniging. Dit kan bijvoorbeeld gaan over sportieve ontwikkeling van de 
teams/leden, de behandeling van de leden, de afhankelijkheid van geldschieters, de financiële situatie 
en het voldoen aan relevante weten regelgeving;  
- Een verantwoording van de verschillende commissies binnen de vereniging over de gehaalde 
doelstellingen het afgelopen jaar en het beleid voor de komende jaren;  
- Toelichting winst- en verliesrekening. Verklaring van het behaalde resultaat.  
- Toelichting aan de hand van de solvabiliteit en de liquiditeit van de vereniging.  
- Toelichting op eventuele aankomende activiteiten.  
 
Op deze manier kan er door het bestuur een overzichtelijk verslag worden aangeboden aan de leden. 
Hierdoor blijft de relatie tussen het bestuur en de leden ook vertrouwd en open. Het jaarverslag moet 
worden ondertekend door alle bestuursleden. Ontbreekt er een handtekening, dan moet op de ALV 
gemeld worden waarom deze handtekening ontbreekt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultaat stap 4: 
Met het opstellen van een jaarverslag heeft de vereniging een 
verantwoording naar alle leden toe.  
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Stap 5: Kascommissie  
 
Het eerder besproken (financiële) jaarverslag wat elk jaar door het bestuur van de vereniging dient te 
worden opgesteld, moet gecontroleerd worden. Deze controle dient plaats te vinden voor de Algemene 
Ledenvergadering door een zogenaamde kascommissie.  
 
5.1 Taken en bevoegdheden  
 
Aangezien het jaarverslag nauw verbonden is met het financieel verslag, dient de kascommissie te 
controleren of het financieel verslag in overeenstemming is met het jaarverslag. Het jaarverslag zelf 
dient dus niet gecontroleerd te worden door de kascommissie.  
 
Het is wettelijk verplicht dat de kascommissie verslag uitbrengt op de Algemene Ledenvergadering. 
Wanneer de boeken zijn gecontroleerd door een daarvoor bevoegd accountant die een verklaring 
overlegt, is een kascommissie niet wettelijk verplicht.  
 
De kerntaken van de kascommissie bestaan uit de volgende:  

 Controleren of de informatie in de jaarrekening toereikend en juist is;  

 Controleren van de balans/winst- en verliesrekening en de toelichting hierop;  

 Vaststellen of de vereniging zich aan de regels van de wet heeft gehouden;  

 Noteren van bevindingen aan de algemene ledenvergadering, bijvoorbeeld het ontdekken van 
risico’s rond de administratie en het geven van advies daarover aan het bestuur.  

 
Als de kascommissie fouten ontdekt in het financieel verslag, adviseert zij hoe deze fouten verbeterd 
kunnen worden.  
 
De kascommissie kan alle boeken en bescheiden van de vereniging bekijken. Hieronder vallen 
bijvoorbeeld de financiële administratie en de ledenadministratie, maar ook de notulen van 
bestuursvergaderingen als de kascommissie dit wil. Het bestuur is dus verplicht om al deze informatie te 
verstrekken aan de kascommissie wanneer de kascommissie hierom vraagt. De kascommissie mag geen 
jaarstukken wijzigen. Het bestuur stelt de jaarstukken op en de Algemene Ledenvergadering keurt het 
jaarverslag en het financieel verslag goed. Indirect heeft de kascommissie natuurlijk wel invloed op de 
jaarstukken. Als de kascommissie het bestuur adviseert om zaken aan te passen, zal dit vaak gebeuren. 
Als dit niet gebeurt kan de kascommissie dit melden op de Algemene Ledenvergadering. De aanwezigen 
op deze Algemene Ledenvergadering kunnen dan bepalen of de stukken goedgekeurd worden of niet.  
 
5.2 Benoeming en samenstelling  
Wettelijk is bepaald dat de kascommissie uit ten minste twee leden moet bestaan. Afhankelijk van de 
grootte van de vereniging en de financiële administratie kan de kascommissie uiteraard ook uit meer 
leden bestaan. Op de Algemene Ledenvergadering kan dan worden het aantal leden van de kascommissie 
uit te breiden. Deze uitbreiding is alleen mogelijk als er in de statuten staat aangegeven dat er een 
minimumaantal is voor de kascommissie. Als er een vast aantal staat aangegeven, zullen eerst de 
statuten moeten worden gewijzigd voordat het ledenaantal van de kascommissie kan worden uitgebreid.  
 
De leden van de kascommissie moeten door de leden op de Algemene Ledenvergadering benoemd worden 
en mogen geen deel uitmaken van het bestuur. Naast deze eisen kunnen er in de verenigingsstatuten ook 
nog andere eisen staan. Van belang is dat de leden van de kascommissie onpartijdig en deskundig zijn.  
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Het is dus niet de bedoeling dat een bestuurslid ook een lid van de kascommissie is. Leden van de 
kascommissie moeten voldoende verstand van zaken hebben, deskundig zijn.  
 
Wettelijk is bepaald dat de leden op de Algemene Ledenvergadering jaarlijks de kascommissie moeten 
samenstellen. In de statuten van de verenigingen staan vaak andere termijnen. Soms is er in de statuten 
niks te vinden over de duur van een lidmaatschap van de kascommissie. Als een kascommissie aftreedt, is 
het aan te raden om één van de (oud)leden in de kascommissie te behouden. Zo kan worden nagegaan of 
adviezen van de kascommissie worden gevolgd door het bestuur. Ook kan het blijvende lid het nieuwe lid 
op weg helpen.  
 
Wanneer de kascommissie uit slechts twee leden bestaat, is het verstandig om één plaatsvervangend lid 
aan te stellen. Deze persoon kan dan inspringen als één van de twee commissieleden niet aanwezig kan 
zijn bij de kascontrole.  
 

· TIP · Zorg voor een plaatsvervangend lid zodat de kascontrole altijd doorgang kan vinden.  
 
5.3 Aansprakelijkheid en decharge  
Decharge van het bestuur betekent dat de bestuursverantwoording en het gevoerde beleid wordt 
goedgekeurd. De leden aanwezig op de Algemene Ledenvergadering kunnen deze decharge verlenen. Dit 
is dus niet aan de kascommissie. De kascommissie kan de algemene vergadering ook niet adviseren om 
wel of niet decharge te verlenen aan het bestuur. De kascommissie controleert zoals eerder gezegd 
namelijk alleen het financieel verslag en niet het jaarverslag. Daarnaast is het beoordelen van het 
bestuur en het gevoerde beleid geen taak van de kascommissie.  
 
Het bestuur kan kascommissieleden nooit ontslaan, aangezien deze zijn benoemd door de leden op de 
Algemene Ledenvergadering. Er moet altijd een kascommissie in functie zijn. Leden kunnen uit de 
kascommissie worden gezet als de leden op de Algemene Ledenvergadering andere leden hebben 
benoemd.  
 
Het komt zelden tot nooit voor dat een kascommissie aansprakelijk wordt gesteld. Leden van de 
kascommissie dienen zich, zoals in de wet staat, redelijk en billijk te gedragen.  
 
5.4 Controle van de opbrengsten en kosten 
Zoals eerder genoemd is een van de taken van de kascommissie het controleren van de balans en de 
winst- en verliesrekening. Een onderdeel hiervan zijn de opbrengsten en kosten.  
De kascommissie controleerd niet alleen of alle opbrengsten en kosten conform afspraak zijn ontvangen 
en betaald, maar ook of zij door de juisten personen zijn uitgevoerd (controle rekening). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resultaat stap 5:  
Met het samenstellen van een kascommissie heeft de vereniging een 
commissie die eens per jaar de gehele financiële administratie 
controleert. Bovendien kan deze commissie adviezen uitbrengen 
betreffende de financiële administratie aan het bestuur. 
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Slotwoord 
Dit handboek helpt u met het opzetten en/of bijhouden van de financiële administratie van uw 
vereniging. Niet alleen het opzetten van de financiële administratie kost tijd, ook het vervolgens 
bijhouden van de financiële administratie vergt tijd.  
 
Loopt uw vereniging tijdens het bijhouden van de financiële administratie tegen knelpunten of 
problemen aan? Neem dan contact op met Rotterdam Sportsupport.  
Rotterdam Sportsupport kan dan samen met u zoeken naar een oplossing. Kijk voor meer informatie op 
www.rotterdamsportsupport.nl.  
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Bijlage 1 Inkomsten en uitgaven 
 

Inkomsten:  Uitgaven 
Contributie 
Jeugdfonds Sport en Cultuur 

Inkoop kantine 
Huur Accommodatie 

Toernooien en competities Rente/aflossing lening 

Evenementen Onderhoud accommodatie 

Kantine (omzet) Onderhoud velden 

Veldverhuur Wedstrijdkosten 

Kantineverhuur (pachtsom) Afdracht bond 

Sponsors Materialen 

Subsidies Promotiemateriaal 

Loterijen Ledenwerving 

Korting/bonus inkoop ICT kosten 

Afkoop (bar)diensten TV en muziek abonnement 

Kledingverhuur Vergunningen 

Winkelverkoop Bestuur 

Introducees Jeugdcommissie 

Lesbijdragen Seniorencommissie 

Fondsen Recreatiecommissie 

 Evenementen/feesten 

 Heren & Dames 1 (selectie) 

 Representatiekosten 

 Energie 

 Water 

 Gas 

 Gemeentelijke heffingen 

 Afvalophaal 

 Beveiliging 

 Personeelslasten 

 Lonen en sociale lasten 

 Reiskosten 

 Vrijwilligersvergoedingen 

 Verzekeringen 

 Administratiekosten 

 Bankkosten 

 Huur horecafaciliteiten 

 Schoonmaakkosten 

 Oninbare nota’s 

 Overig (overlijdenskaarten/bloemen) 

 Reserveringen 

 Onvoorzien 
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Bijlage 2 liquiditeitsbegroting 
 


