
Algemene Vergadering

25 juni 2022



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



Testvraag stemtool 

“Het Nederlands Elftal Heren gaat de FIH 

Pro League-wedstrijd tegen Spanje 

vanmiddag sowieso winnen.”

Ja / Nee / Blanco 



Agenda

1. Opening
2. Notulen Algemene Vergadering 24 november 2021
3. Financiën

Verantwoording 2021
– Bestuursverslag
– Jaarrekening inclusief verklaring accountant en Financiële Commissie
– Verlenen van decharge aan het bondsbestuur
Contributievaststelling 2022-2023

4. Toelating nieuwe (kandidaat-)leden
5. Bestuurderstrofee
6. Bestuursverkiezing
7. Benoeming statutaire commissies
8. Rondvraag
9. Sluiting



Opening

Erik Cornelissen, 

voorzitter KNHB



Notulen Algemene Vergadering 
24 november 2021



Financiën



Financiën 

– Verantwoording 2021

– Jaarverslag

– Jaarrekening inclusief verklaring accountant en Financiële Commissie

– Verlenen van decharge aan het bondsbestuur 

Hierna volgt in enkele sheets een toelichting



Jaarverslag 2021
– Sluit aan op de geldende verslaggevingsrichtlijnen voor de KNHB

– Geeft inzicht in:

* activiteiten 2021

* bestuurssamenstelling en bureau organisatie

* vooruitblik 2022

* risicomanagement

* de (niet gesaldeerde) geldstromen



Uitdagingen baten 2021
Zowel complex om te doen als belangrijk voor financiële positie (door o.a. NOW):

– Toedeling omzet naar maanden: 1) contributie (incl. solidariteitsbijdrage) en 2) 

sponsoring. Geldt voor facturering – ontvangst geld – toerekening aan periode.

– Geoormerkte subsidies met daarin een eigen bijdrage KNHB (toedeling geldt 

hier ook). Personeel – trainingen en wedstrijden – staf – reiskosten enz.

– NOW3 (nov tm jan 21), NOW4 (feb tm apr 21) en NOW6 (juli tm sept 21).

– alleen NOW1 afgerekend bij UWV febr 2021, NOW2 ingediend eind dec 2021, 

NOW 5 niet aangevraagd.



Uitdagingen baten 2021 (2)
– Zaalhockey (complex en uitdagend): huren zalen, corona, annuleren, verschil 

in behandeling TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties) door 

verhuurders (wel/niet willen aanvragen en consequenties daarvan).  

– EK hockey 2021 nog niet afgerekend/verwerkt in jaarrekening 2021.



Uitdagingen lasten 2021
Gerelateerd aan corona en bijbehorende inkomstendruk hebben wij snel gehandeld:

– Personeel: inzet op andere activiteiten, niet vervangen mensen die uit dienst gaan, 

tijdelijke contracten stoppen waar mogelijk, maar ook maandelijkse betalingen 

monitoren t.b.v. NOW-aanvragen etc.

– Vroegtijdig (t.b.v. zo min mogelijk kosten) annuleren van activiteiten levert 

spanning op met zolang mogelijk vechten om wel door te laten gaan: 

evenementen, wedstrijden, activiteiten nationale teams, zaalhockey etc.



Uitdagingen lasten 2021 (2)
– Zo veel mogelijk nakomen subsidieverplichtingen en sponsorverplichtingen.

– Re-alloceren van niet bestede subsidiegelden en sponsorinkomsten naar 

komende jaren.



Exploitatie 2021 op hoofdlijnen
Begroting 2021 0

–Solidariteitsbijdrage verenigingen -781

–Opleidingen 324

–Subsidie NOW (3+4+6) 690

Meer inkomsten 233

–Prijzengeld (2x goud EK) -145

–Minder kosten (activiteiten – huisvesting enz.) 558

413

–Exploitatie saldo 2021 646



Verwerking resultaat 2021

Resultaat 2021 646

Verwerking:

- van bestemmingsfonds hockeybonus - 9

- Naar bestemmingsreserve Strategische visie 630

- Naar algemene reserve 25

646



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

vanuit NOC*NSF in subsidierichtlijnen

– KNHB herijkt periodiek reserves met financiële commissie en bestuur, 

gedaan in JR 2019 – volgende keer bij JR 2024



Controle 2021
– Positief verslag van de Financiële Commissie met voorstel tot verlenen 

decharge aan bestuur voor het gevoerde financiële beleid in 2021

– Goedkeurende controleververklaring over 2021 van extern accountant 



Zijn er vragen?



Vaststelling verantwoording 2021
– Jaarverslag

– Jaarrekening inclusief verklaring accountant en Financiële Commissie



Verlenen van decharge aan het bestuur



Contributievaststelling 2022-2023

– De contributie wordt jaarlijks verhoogd met de CPI index.

– Tussen 2011-2012 en 2019-2020 lag dit percentage tussen de 0,7 en 2,9%.

– Er heeft geen indexatie plaats gevonden over seizoen 2020-2021 en 2021-
2022 i.v.m. corona.

– De CPI-index staat d.d. mei 2022 op 9,2%. Dit is een te forse stijging aan 
kosten voor verenigingen en hockeyers. 

– Daarom wil de KNHB voor seizoen 2022-2023 eenmalig afwijken van de 
normaliter gehanteerde index en de contributie voor het komende seizoen 
verhogen met 2,5%. 

– Dit percentage is mede gebaseerd op het indexatiepercentage in de al 
vastgestelde CAO Sport voor het jaar 2023.



Toelating nieuwe 
(kandidaat-)leden



Toelating nieuwe (kandidaat-)leden

Nieuw kandidaat-leden KNHB:



Toelating nieuwe (kandidaat-)leden

Volwaardig lid KNHB



Bestuurderstrofee 



Bestuursverkiezing 



Benoeming statutaire commissies 



Rondvraag



Hartelijk dank! 

Veel plezier bij de FIH Pro League en 
nog een fijne dag


