
 

 
Datum: 12 juni 2019 
Betreft: Aanbieding jaarverslagen 2018 aan landelijke raad 
  

 
 

Beste (plaatsvervangende) leden van de landelijke raad, 

In mei heeft u de agenda voor de landelijke raad van juni 2019 ontvangen met 
daarbij de (concept) jaarverslagen 2018 van de vereniging Scouting Nederland, 
het Scouting Nederland Fonds en het Scoutinglandgoed Zeewolde. U bent hierbij 
geïnformeerd dat de controleverklaringen bij deze jaarverslagen nog ontbraken. 
Middels dit schrijven geven we u de stand van zaken.  

Op dinsdag 11 juni is de financiële commissie van de landelijke raad 
geïnformeerd over het feit dat de controle van de vereniging Scouting Nederland 
en het Scoutinglandgoed BV nog niet is afgerond. Voor het Scouting Nederland 
Fonds heeft de accountant inmiddels een goedkeurende verklaring verstrekt. In 
deze brief lichten we omstandigheden nader toe.  

Scouting Nederland heeft in september 2018 gekozen voor een nieuwe 
accountant, HZG Accountants. Onze vorige accountant EY gaf aan geen ruimte 
meer voor ons te hebben in haar portefeuille en de samenwerking in 2018 was 
voor ons ook reden om op zoek te gaan naar een nieuwe partner. Bij de keuze 
voor een nieuwe accountant is nadrukkelijk gezocht naar een partner die scherp 
kijkt naar onze processen en procedures zodat we in onze interne bedrijfsvoering 
een verbetering door konden voeren. We zien dat deze keuze heeft geleid tot 
extra vragen om (aanvullende) informatie. 

Daarnaast is in september een nieuwe teamleider Financiën gestart met zijn 
werkzaamheden, nadat onze vorige teamleider in maart 2018 een nieuwe baan 
heeft aangenomen. Daarbij was de bezetting bij de afdeling lager wegens veel 
ziekte. Deze omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat het landelijk 
servicecentrum niet in staat was alle gevraagde gegevens voor de (interim) 
controle op tijd aan te leveren.  

Scouting Nederland Fonds 

Als bijlage bij deze mail ontvangt u, ter informatie, het definitieve jaarverslag van 
het Scouting Nederland Fonds 2018, voorzien van de goedkeurende 
controleverklaring van de accountant. In vergelijking met de eerder toegezonden 
concept versie heeft een tweetal correcties plaatsgevonden waardoor het 
uiteindelijke resultaat van het Fonds €174.904 negatief is. Dit bedrag is 
onttrokken aan de algemene reserve van het fonds.  

Het negatieve saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door de slechte 
aandelenmarkt in het laatste kwartaal van 2018. Ondertussen hebben we van de 
bank bericht ontvangen dat in de eerste drie maanden van 2019 de 
aandelenmarkt volledig hersteld is waarmee de verliezen over het jaar 2018 zijn 
goedgemaakt. De waarde van de beleggingsportefeuille steeg in deze periode 
weer met een bedrag van bijna € 300.000. 



Scoutinglandgoed BV 

De controle van de jaarrekening Scoutinglandgoed BV 2018 is nog niet volledig 
afgerond en zal in de zomer worden hervat. De discussie met de accountant gaat 
met name over de wijze van registratie van de overnachtingen in relatie tot de 
omzet. Zodra wij de verklaring van de accountant ontvangen, wordt deze ter 
informatie aan de leden van de landelijke raad gestuurd.  

Vereniging Scouting Nederland 

De eerder geschetste uitdagingen hebben ervoor gezorgd dat de controle van de 
jaarrekening van de vereniging Scouting Nederland nog niet volledig is afgerond. 
Daarnaast zorgde de wijze van administratie van de voorraad van de ScoutShop 
voor aanvullende vragen. De belangrijkste onderwerpen waarover het gesprek 
plaatsvindt zijn de afwaardering van niet courante goederen in de ScoutShop en 
de waardering van de voorraad.  

De accountant heeft aangegeven in de zomer de controlewerkzaamheden te 
kunnen hervatten. Zodra we de verklaring van de accountant ontvangen, wordt 
deze aan de leden van de landelijke raad gestuurd.   

Het ontbreken van een controleverklaring van de accountant betekent dat het 
landelijk bestuur de landelijke raad wil verzoeken om, conform artikel 37 van de 
statuten van de vereniging, de inhoudelijke behandeling van de jaarrekening 
2018 van de Vereniging Scouting Nederland te agenderen voor de landelijke 
raad van 14 december 2019. Tevens zullen dan in december de jaarverslagen 
van het Scouting Nederland Fonds en het Scoutinglandgoed B.V. ter informatie 
worden geagendeerd. 

Dit vergt een formeel besluit van landelijke raad van 16 juni 2019 (zie bijlage). 
Een aanvullend advies van de financiële commissie omtrent dit verzoek is als 
bijlage bijgevoegd. 

Nogmaals met excuses voor het niet tijdig kunnen afronden van het controle 
proces.    

Met vriendelijke groet, 

Scouting Nederland 

 

Nic van Holstein 

penningmeester 

  



Aanvulling agendapunt 13, 13 en 14: Verzoek om uitstel 
 
I.v.m. het ontbreken van de door de accountant van een verklaring voorziene  
jaarverslagen 2018 van de Vereniging Scouting Nederland en Scoutinglandgoed 
Zeewolde BV, verzoekt het landelijk bestuur de landelijke raad verlenging te 
verlenen voor de termijn van 6 maanden en in te stemmen met de agendering 
van de jaarverslagen tijdens de landelijke raad van 14 december 2019.   
 
 

 

 
 

 
Het landelijk bestuur vraagt de landelijke raad: 

a. Het landelijk bestuur conform artikel 37 van de statuten van de vereniging, verlenging te 
verlenen voor de termijn van 6 maanden en in te stemmen met de agendering van de 
jaarverslagen 2018 van Vereniging Scouting Nederland, Scouting Nederland Fonds en 
Scoutinglandgoed Zeewolde BV tijdens de landelijke raad van 14 december 2019.  

b. Kennis te nemen van het aanvullend advies van de financiële commissie over  dit verzoek.  
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