
Algemene Vergadering

9 september 2020



Hoe zorgen we voor een goed verloop 
van deze online vergadering?



Testvraag stemtool 

“Ik begrijp hoe deze stemtool werkt.”

Ja / Nee / Blanco 



Agenda
1. Opening 

2. Notulen Algemene Vergadering 27 november 2019

3. Financiën 

– Verantwoording 2019 

– Bestuursverslag

– Jaarrekening inclusief verklaring accountant en Financiële Commissie

– Verlenen van decharge aan het bondsbestuur 

– Contributievaststelling 2020-2021

4. Toelating nieuwe (kandidaat-)leden

5. Bestuursverkiezing 

6. Benoeming statutaire commissies 

7. Strategische visie 2026

8. Corona update

9. Rondvraag 

10. Sluiting 



“We kijken uit 
naar een mooi 
seizoen!”

Erik Cornelissen, voorzitter KNHB



HockeyFoundation



Notulen Algemene Vergadering 
27 november 2019



Financiën 

– Verantwoording 2019 

– Bestuursverslag

– Jaarrekening inclusief verklaring accountant en Financiële Commissie

– Verlenen van decharge aan het bondsbestuur 

– Hierna volgt in enkele sheets een toelichting



Bestuursverslag 2019
– Format 2019 met uitgebreid bestuursverslag sluit aan op geldende 

verslaggevingsrichtlijnen voor de KNHB

– Geeft inzicht in:

* activiteiten 2019

* bestuurssamenstelling en bureau organisatie

* vooruitblik 2020

* risicomanagement

* de (niet gesaldeerde) geldstromen 

– Controleverklaring is gedateerd op 10 maart 2020: vandaar dus geen 

coronaparagraaf in de jaarrekening. 



Vermogen KNHB - 1
– Continuiteïtsreserve: kunnen voldoen aan de doelstellingsverplichtingen 

als KNHB en ter afdekking van risico’s op de korte termijn.

– Bestemmingsreserves: afgezonderde delen van het vermogen voor een 

speciaal doel.

– Algemene reserve.



Vermogen KNHB - 2
– Moet voldoen aan eisen van liquiditeit, solvabiliteit en continuïteit opgelegd 

door NOC*NSF in subsidierichtlijnen

– KNHB herijking van reserves vindt periodiek plaats met bestuur en de 

financiële commissie, gedaan over JR 2014 en JR 2019



Vermogen KNHB - 3
2019 2018

Continuïteitsreserve 3.150 2.900

BR Wagener 750 750

BR Transitie 0 400

BR Evenementen 0 150

BR Zaalhockey 0 128

BR ICT 0 300

BR Kennisdeling 0 200

BR Overige 0 50

BR Automatisering 650 0

Algemene Reserve 365 1.353

TOTAAL 4.915 6.231



Hoofdlijn Realisatie 2019 t.o.v. begroting

Vooraf begroot te dekken uit reserves (verlies) -780

hoofdpunten: 

– Meer inkomsten FIH PL & OKT + 487

– Meer kosten HockeyWeerelt - 988

– Overige kosten - 26

- 527

Resultaat 2019 te dekken uit bestemmingsreserves 1.307

BR – ICT en Transitie 700

AR 607 (uit resultaat 2017)



Boekjaar 2020 
Corona:

– gesprekken met partners/sponsors en belangrijkste subsidiegever (NOC*NSF)

– solidariteitsbijdrage verenigingen: 500k

– verschuiven Olympische Spelen

– managen kosten uit lopende verplichtingen – annuleringen

– ledenaantallen intensiever monitoren

– aanvraag NOW1 en NOW2

– voorbereiden 2021



Financiën 

– Verantwoording 2019 

– Bestuursverslag

– Jaarrekening inclusief verklaring accountant en Financiële Commissie

– Verlenen van decharge aan het bondsbestuur 



Contributievaststelling 2020-2021
– De contributie wordt jaarlijks verhoogd met de CPI index.

– Voor het hockeyseizoen 2020-2021 wordt ten gevolge van de coronacrisis 

éénmalig afgezien van deze verhoging met de CPI index.

– De contributie 2020-2021 blijft hierdoor gelijk aan de contributie van het 

seizoen 2019-2020.



Toelating nieuwe (kandidaat-)leden



Toelating nieuwe (kandidaat-)leden



Bestuursverkiezing 



Benoeming statutaire commissies 



Hockeyplezier en –ontmoeting in Nederland

Hockey overal 
van iedereen

De energieke 
hockeyvereniging

Een sterk en 
gezond

tophockeymodel

Kwalitatief goede 
begeleiding voor 
elke hockeyer en 
hockeyactiviteit

Een open en 
respectvolle 

hockeycultuur

Technologie en 
informatie op 

orde

Hockey 
maatschappelijk 

betrokken

Een gezond 
financieel 

fundament voor 
de KNHB

2026: 
Nederland 

Hockeyland



www.knhb.nl/strategie

http://www.knhb.nl/strategie


Uitgelicht: Hockey overal van iedereen 

Meer hockeyers (langer) laten hockeyen met meer hockeyplezier. 

Door middel van: 

– Nieuwe spelvormen

– Nieuw bindingsmodel



Ruud Hijmans, voorzitter van MHC Ommen 

“MHCO wil het KNHB bestuur verzoeken een inventarisatie te starten om een 

apart reglement of een apart sub-reglement op te stellen voor de ‘kleine 

vereniging’ (zeg een vereniging met minder dan 300-400 leden). Met name 

voor het vormen van teams (met name de jongens/heren lijn) zijn de 

huidige dispensatie regels te restrictief en dienen KNHB functionarissen zich 

in bochten te wringen om bepaalde verzoeken te honoreren. Dit moet wat 

ons betreft anders, daar het in potentie destructief kan zijn voor de hockey 

mogelijkheden op de "kleine vereniging".



Ruud Hijmans, voorzitter van MHC Ommen 

“MHCO wil het KNHB bestuur nadrukkelijk verzoeken de 

koepelorganisatie te gebruiken om met de energie sector in overleg te 

treden hoe een verdere energie transitie op de verenigingen mogelijk te 

maken. … Nagenoeg elke vereniging zal met dit voornamelijk financiële 

vraagstuk en uitdaging te maken hebben de komende tijd.”



Uitgelicht: 
Hockey maatschappelijk betrokken & 
Een gezond financieel fundament voor 
de KNHB

– Verlenging succesvolle samenwerking Rabobank en KNHB

– Hockey Foundation



Corona update



Astrid Ventevogel, voorzitter Pinoké

De voorzitter van Pinoké heeft een aantal vragen gesteld over het proces 

rondom de vaststelling van de reglementaire bepalingen inzake corona en 

hoe verenigingen hierin worden betrokken.



Proces
Vaststelling reglementen:

– Algemene Vergadering stelt bondsbestuur KNHB aan

– Reglementen worden opgesteld door het bondsbureau

– Reglementen worden getoetst en vastgesteld door bondsbestuur KNHB. Dit geldt ook 

voor de tijdelijke aanvullende bepalingen inzake het coronavirus

Bezwaar en beroep tegen besluiten competitieleider:

– Competitieleider neemt besluit met competitiemaatregelen. Bezwaar of 

beroepsmogelijkheid (verzoek tot herziening)

– Competitieleider neemt besluit zonder competitiemaatregelen. Geen bezwaar of 

beroepsmogelijkheid

– In coronareglement geen afwijkingen opgenomen ten opzichte van bestaand beleid



Remco van Oyen, voorzitter Rijswijksche
HC 

"Hoe ziet de KNHB de zaalcompetitie i.c.m. de verantwoordelijkheden van 

zaalleiders en publiek?"



Rondvraag



Hartelijk dank! 
Nog een fijne avond


