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10b. Advies financiële commissie bij de jaarrekening 2014  
 
Het advies van de financiële commissie bij de begroting 2014 sprak nog over een doorlopende 
dalende trend in de ledenaantallen van de vereniging. Nu we in 2015 de jaarrekening bespreken, 
weten we dat die trend is omgebogen naar een groeiende trend in 2014. Voor 2014 betekent dit 
echter nog niet dat de contributieopbrengst al stijgt, want de inning in april van elk jaar wordt nog 
gebaseerd op de ledenaantallen van het jaar ervoor. Een stijging in ledenaantallen is echter na vele 
jaren van daling een mooie opsteker.  
 
Exploitatie 
Waar die stijging in ledenaantallen wellicht wel in te zien is, is de bijdrage van de ScoutShop aan het 
resultaat van de vereniging. De bijdrage is flink hoger dan begroot en ook flink hoger dan de 
voorgaande jaren. Er zullen zeker meer oorzaken zijn dan alleen de stijging van het aantal leden.  
 
Wat verder opvalt aan de jaarrekening, is het nog verder doorgaan van afschrijving van de 
ontwikkelkosten op de boeken. Tevens valt de afrekening voor de VOG op. Zowel aan de kosten- als 
aan de opbrengstenkant staat er een groot extra bedrag voor afgeronde projecten. Voor het restant is 
een reserve gevormd en die kan gebruikt worden voor bekostiging van het tuchtrecht. Dat geeft de 
vereniging de tijd om te ervaren hoe deze kosten zullen uitpakken in de toekomst.  
Verder laat de jaarrekening een beeld zien dat redelijk in overeenstemming is met de begroting. Er 
wordt op het landelijk servicecentrum blijkbaar goed op de kosten en het budget gelet en men weet 
daar binnen te blijven.  
 
Financiële kaders 
De criteria van de financiële kaders worden op één na allemaal gehaald. Die laatste die nog een klein 
tekort laat zien, is de afgelopen jaren wel spectaculair gedaald zodat het te voorzien is dat deze de 
komende jaren wel positief zal zijn. Bij het ontwikkelen van de huidige financiële kaders en het 
opzetten van het project 2010 was al te voorzien dat het waarschijnlijk tot in 2015 zou duren voordat 
dit criterium positief zou zijn. Deze verwachting komt nu dus uit.  
Samen met de penningmeester is de financiële commissie al wel gestart met een evaluatie van de 
financiële kaders. Over het meerjarenbeleid en de gevolgen hiervan voor de financiën, ook voor wat 
betreft de afloop van Groepsontwikkeling in dit kalenderjaar, zal de financiële commissie de landelijke 
raad adviseren.  
 
Conclusie 
De jaarrekening is vrijwel geheel in lijn met de begroting, ook voor het grootste project dat op dit 
moment loopt: Groepsontwikkeling. Gezien het robuuste beeld dat de jaarrekening laat zien, adviseert 
de financiële commissie de jaarrekening goed te keuren.  
 
Scoutinglandgoed 
Voor wat betreft het Scoutinglandgoed is er een aparte commissie die zich daar mee bezighoudt. De 
financiële commissie houdt wel de vinger aan de pols voor zover zaken financiële consequenties 
kunnen hebben voor de vereniging.  
Zo wordt er op dit moment advies ingewonnen hoe het landgoed juridisch onder te brengen. Dit heeft 
gevolgen voor de vereniging en ook voor eventuele zaken die nu nog eigendom van de vereniging 
zijn. Op het moment dat hier meer informatie over is, zullen wij hier in samenspraak met de 
landgoedcommissie advies over uitbrengen aan de landelijke raad.  
  


