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Aanleiding

In de landelijke raad is aandacht gevraagd voor de leesbaarheid van de financiële stukken. Het 
bestuur heeft toegezegd om deze stukken meer toegankelijk te maken.

Ook zijn er nieuwe raadsleden die nog niet eerder kennis hebben gemaakt met de begroting en 
jaarrekening van de vereniging.

Vanavond gaan we de opzet en werking van de financiën van de vereniging toelichten en is er 
gelegenheid tot het stellen van (verdiepende) vragen.

Het doel is kennis over de financiële kant van de vereniging vergroten, om zo .

De belangrijkste informatie van vanavond is terug te vinden in:

Financiële kaders Vereniging Scouting Nederland 2015



Agenda

19:30 – 20:30 Toelichting op de organisatie en begrippen

Opbouw van jaarrekening & begroting

Accountant en Financiële commissie LR

Financiële kaders

20:30 – 20:45 Koffiepauze

20:45 – 21:45 Financiën in de praktijk: toelichting jaarrekening 2019

21:45 – 22:00 Vragen



Structuur
Vereniging Scouting Nederland (SN)
Landelijk Bestuur, legt verantwoording af aan Landelijke Raad
Bestuursvergadering 7x per jaar
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) & SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling)
Statuten en Huishoudelijk reglement Scouting Nederland

Scoutinglandgoed B.V. (SLZ)
Twee aandeelhouders (50%-50%): vereniging SN en stichting SNF
Directie Scoutinglandgoed legt verantwoording af aan aandeelhouders
Algemene vergadering van Aandeelhouders 2-3x per jaar
Aandeelhoudersovereenkomst Scoutinglandgoed B.V. en 
Gebruikersovereenkomst Scoutinglandgoed Zeewolde (LR dec 2015) 

stichting Scouting Nederland Fonds (SNF)
Bestuur = Landelijk Bestuur vereniging 
Bestuursvergadering 3x per jaar
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Statuten Scouting Nederland Fonds



Financieel kader voor de vereniging (land, regio en groep)

Het financieel kader voor de vereniging is:

• alle niveaus moeten er voor zorgen dat de kosten die het niveau maakt, ook door (contributie) 
inkomsten van dat niveau zijn afgedekt;

• de continuïteit en het autonoom functioneren van de vereniging mag niet afhankelijk zijn van 
(project)subsidies;

• de kosten van het landelijk niveau van de vereniging die samenhangen met haar voortbestaan, 
dienen primair uit contributies te worden betaald;

• de hoogte van de landelijke contributie moet samenhangen met de kosten en inspanningen van het 
landelijk niveau. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de landelijke raad;

• (maatschappelijke) projecten, uitgevoerd met of zonder derde partij, worden door projectfinanciering 
of bijdragen uit fondsen gerealiseerd. 

Bron: Financiële kaders Vereniging Scouting Nederland 2015



Inkomsten en uitgaven op hoofdlijnen

Inkomsten:
Evenementen, kampeerovernachtingen, Avonturenhuis en magazijn

Uitgaven:
Afschrijvingen, huisvestingskosten, personeelskosten, rentelasten

Inkomsten:
Scoutingloterij, beleggingsportefeuille, rente, donaties

Uitgaven:
Bijdrage Scouting NL, regio’s en groepen, beheerverg.

Inkomsten:
Contributie, Scoutshop, bijdragen derden

Uitgaven:
Personeelskosten, Scoutshop, apparaatskosten, activiteitenkosten



Deelexploitaties

Naast de inkomsten en uitgaven, heeft de vereniging deelexploitaties, deze zijn 
kostendekkend:

Landelijke ledenactiviteiten (LLA)
• Begroting, afdracht calamiteitenfonds en afdracht landelijk servicecentrum
• Positief resultaat wordt gereserveerd voor volgende editie
• Calamiteitenfonds

Verenigingsterreinen
• Exploitatie, investeringen en groot onderhoud uit (kampeer)tarieven
• Resultaten ten gunste / laste van bestemmingsreserves
• Noodfonds kampeerterreinen

Team Evenementen Ondersteuning Scouting (TOES)
• Beheer, onderhoud, afschrijving en verzekering uit tarieven
• Resultaten ten gunste / laste van bestemmingsreserve TOES



Welke financiële stukken  zijn er?

Landelijke raad december

• Prognose (lopende jaar)

• Begroting Scouting Nederland / Jaarplan (volgend jaar): ter vaststelling

• Advies financiële commissie LR bij begroting VSN: ter informatie

• Begroting Scoutinglandgoed B.V. (volgend jaar): ter informatie

Landelijke raad juni

• Jaarverslag vereniging Scouting Nederland incl. jaarrekening (vorig jaar) *: ter vaststelling

• Advies financiële commissie LR bij jaarverslag VSN: ter informatie

• Jaarverslag Scouting Nederland Fonds (vorig jaar) *: ter informatie

• Jaarverslag Scoutinglandgoed B.V. (vorig jaar) *: ter informatie

* = inclusief accountantsverklaring



Accountantscontrole (artikel 37.3 statuten)

Het financieel jaarverslag dient vergezeld te zijn van een verklaring van een registeraccountant 
omtrent de getrouwheid en aan de landelijke raad ter goedkeuring te worden voorgelegd.

De jaarrekening van vereniging Scouting Nederland, stichting Scouting Nederland Fonds en 
Scoutinglandgoed B.V. worden voorzien van een accountantsverklaring van HZG accountants.

Het doel van de accountantsverklaring is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de 
jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat.

Vier soorten verklaringen zijn mogelijk:

• goedkeurende accountantsverklaring;

• accountantsverklaring met beperking;

• accountantsverklaring met oordeelonthouding;

• afkeurende accountantsverklaring.



Financiële commissie LR (artikel 81 HHR)

De Financiële commissie heeft als taak het adviseren van de landelijke raad over het goedkeuren van 
de balans en de staat van baten en lasten (jaarrekening) en het vaststellen van de begroting.

De Financiële commissie bespreekt de begroting (met de daarbij behorende voorstellen) en de 
jaarrekening met de penningmeester van Scouting Nederland.

Leden van de commissie (november 2020):

• Frank de Krom – voorzitter (regio Hart van Brabant)

• Leanne de Boer – lid (regio Essnlaand)

• Bart Wiegers – lid (regio Noord-Veluwe Flevoland)

• Edy Bruinooge – lid (waterwerk)

Email: financielecommissie@scouting.nl



Opbouw balans vereniging Scouting Nederland

ACTIVA

Vaste activa

Gebouwen en terreinen

Inventaris & apparatuur

Financiële vaste activa

Deelneming Scoutinglandgoed

Vlottende activa

Voorraden

Vorderingen en overlopende activa

Geldmiddelen

PASSIVA

Eigen vermogen
Algemeen
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfonds Jisp

Voorzieningen
Voorzieningen (onderhoud LSC, terreinen)

Langlopende schulden
Leningen verenigingsterreinen

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden en overlopende passiva



Kengetallen (1/2)

In de financiële kaders van de vereniging zijn vier kengetallen opgenomen:

Omvang algemene reserve

- het gemiddelde van de gerealiseerde totale lasten van de landelijke organisatie van de 
afgelopen 3 jaar verminderd met 50% van de gerealiseerde contributieopbrengsten van de 
afgelopen 3 jaar;

- vermeerderd met het verschil tussen de gewenste hoogte van het calamiteitenfonds en de 
werkelijke grote hiervan (onderdeel van bestemmingsreserve landelijke ledenactiviteiten).

Omvang eigen vermogen

De omvang van het totale eigen vermogen (algemene reserves inclusief bestemmingsreserves) 
dient minimaal gelijk te zijn aan de boekwaarde van de vaste activa (gebouwen, terreinen, 
inventaris, etc.) van de vereniging. 



Kengetallen (2/2)

Minimale solvabiliteit

Solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen. De 
vereniging hanteert 50% als gewenste minimale solvabiliteit.

Minimale liquiditeit

Liquiditeit is de verhouding tussen de vlottende activa (incl. liquide middelen – voorraden) 
en de kortlopende schulden. De vereniging gaat uit van een waarde van 1,25 (125%) als 
gewenste minimale liquiditeit.



Koffiepauze



Vragen tijdens de informatiebijeenkomst

• Wat is het verschil tussen een bestemmingsfonds en bestemmingsreserve?

• Hoe gaat de exploitatie en verhuur van de evenementenmaterialen (voorheen door TOES) 
plaatsvinden? Als de deelexploitatie TOES bij de vereniging vervalt, hoe worden de uitgaven en 
inkomsten dan verantwoord?

• In de jaarrekening en begroting zijn bij de activiteitenkosten verschillen tussen de opeenvolgende 
jaren zichtbaar. Hoe ziet de aansluiting eruit tussen de begroting en het activiteitenplan?

• Hoe wordt omgegaan met (negatieve) resultaten van Landelijke Ledenactiviteiten (LLA). Hoe komt 
het dat LLA met een negatief resultaat worden afgesloten? Worden de uitgaven aan het 
calamiteitenfonds meegenomen in de begroting van een LLA?

• In de begroting en jaarrekening komen steeds meer ICT-onderwerpen voor (website Scoutshop en
Scouting Nederland, licentiekosten), maar de informatie staat op verschillende plaatsen. Hoe kan 
de LR het thema ICT en de vraagstukken die hier spelen goed volgen?

• Hoe kijkt het landelijk bestuur aan tegen het jaar 2020 i.r.t. de Corona-crisis?

• Waarom heeft de LSZW niet afgedragen aan het calamiteitenfonds?


