6. De vereniging financieel
Een gezonde financiële huishouding is
onmisbaar voor iedere hengelsportvereniging. Hiervoor zijn een actuele boekhouding, een goed opgezette administratie
en
een
doelmatige
beheersing
van
inkomsten en uitgaven essentieel.

Inkomsten en uitgaven
Elke hengelsportvereniging heeft betalende
leden, draagt contributie bij aan de eigen
federatie en Sportvisserij Nederland en maakt
kosten, bijvoorbeeld voor de huur van
visrechten.
Daarnaast hebben veel hengelsportverenigingen sponsors, inschrijfgelden voor nieuwe
leden, wedstrijden en activiteiten en wordt
soms subsidie verleend door de gemeente,
bijvoorbeeld voor jeugdactiviteiten. Ook de
eventuele kantine inkomsten en in- en verkoop
vragen aandacht en zorg.

De financiële administratie
Binnen
de
hengelsportvereniging
is
de
penningmeester verantwoordelijk voor het
voeren van de financiële administratie. De
financiële administratie vormt de basis voor de
financiële verantwoording van het bestuur
waarover aan de ALV verantwoording is
verschuldigd.
Aan de jaarlijkse financiële verantwoording
liggen
verschillende
administraties
ten
grondslag. Hierbij valt te denken aan de
ledenadministratie, die meestal gekoppeld is
aan de debiteuren- en crediteurenadministratie, voorraadadministratie (kantine) en
indien van toepassing de administraties met
betrekking tot sponsoring en subsidies. Voor
het beheren van deze administraties zijn veelal
verschillende leden binnen de hengelsportvereniging verantwoordelijk.

De begroting
Jaarrekening en kascommissie
Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk
voor de financiële verantwoording aan de
algemene ledenvergadering. Ieder jaar dient
het bestuur hiertoe een jaarrekening op te
stellen en ter inzage aan te bieden aan of te
verspreiden onder haar leden.
De meeste verenigingen werken voor de
controle van deze financiële stukken met een
kascommissie. De jaarrekening bestaat uit een
balans en exploitatierekening, inclusief een
toelichting hierop.
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De belangrijkste functie van de begroting is het
inzichtelijk maken hoe de uitkomsten van het
beleid van het bestuur in financieel opzicht
worden vertaald. De begroting laat zien op
welke wijze de gestelde doelen van het bestuur
financieel verwezenlijkt kunnen worden.
De begroting zal jaarlijks door de ALV worden
goedgekeurd (dit is meestal vastgelegd in de
statuten). De begroting is dan zowel een
beleidsinstrument als een controlemiddel. Na
goedkeuring door de ALV is de begroting een
mandaat van de leden aan het bestuur om de
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activiteiten zoals gepland en begroot uit te
voeren en te zorgen dat de inkomsten
ontvangen worden en de kosten binnen de
begroting blijven.
Bij bestedingen gedurende het jaar dient de
penningmeester de begroting als norm te
hanteren, en dreigende overschrijdingen moet
hij melden aan het bestuur. Voor de vereniging
is de begroting ook belangrijk voor onder
andere het vaststellen van de ledencontributies
voor het nieuwe jaar.
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Meer informatie
Uiteraard is er veel meer te vertellen over de
financiën van een hengelsportvereniging. Het
jaarverslag, de jaarrekening, de kascommissie,
verzekeringen en fraude worden als aparte
onderwerpen behandeld.
Voor een diepgaander uitleg van de financiën
van de vereniging wordt verwezen naar het
boekje ‘Sportvereniging en financiën’ van
NOC*NSF.
Dit
boekje is
als
PDF
te
downloaden
via
www.HSVService.nl

Bestuur Financiën.
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