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Onderwerp

wijziging verenigingsdepot naar factuur

Beste verenigingsbestuurder,
Met deze brief willen wij laten weten dat vanaf 2019 een wijziging wordt aangebracht in het
verenigingsdepot. Op dit moment versturen wij één keer maand een depotoverzicht aan de
verenigingen, met daarop alle aan de KNZB verschuldigde bedragen. Naar aanleiding van
deze overzichten, worden vanuit verenigingen veel vragen gesteld. Het is onduidelijk wat in
rekening wordt gebracht en de omschrijving wordt vaak niet begrepen.
Vanaf 2019 ontvangt de vereniging daarom een factuur voor de verschuldigde bedragen aan
de KNZB. Door het aanmaken van facturen per verschuldigd bedrag, zal duidelijker zijn om
welke kosten het gaat en worden vragen voorkomen.
Daarnaast krijgt de penningmeester van de vereniging een inlog met toegang tot de online
klantportal van de vereniging. In deze klantportal heeft de vereniging inzicht in de
(openstaande) facturen. Een kopie factuur is op deze manier eenvoudig te verkrijgen.
Op dit moment is het gebruik van het depotoverzicht beschreven in het huishoudelijke
reglement. Op de ledenvergadering van 2019 zal hiervoor een nieuw artikel ingediend
worden. In het reglement is vastgesteld dat het bestuur kan besluiten welk bedrag de
verenigingen in het depot moeten aanhouden, zodat daarmee de eventuele verschuldigde
bedragen verrekend kunnen worden. Het bestuur heeft in haar vergadering van november
2018 dan ook besloten om het aan te houden depotbedrag per 2019 op nul te stellen.
In januari 2019 wordt het laatste depotoverzicht over december 2018 verstuurd. In dit
depotoverzicht worden de eventuele verschuldigde bedragen van 2018 aan de vereniging
belast. Wij vragen de vereniging het verschuldigde bedrag binnen 60 dagen te voldoen.
Wanneer de KNZB een bedrag verschuldigd is aan de vereniging, wordt dit binnen 60 dagen,
na het laatste depotoverzicht, aan de vereniging voldaan.
In het nieuwe artikel voor het huishoudelijk reglement wordt voorgesteld dat de vereniging
de ontvangen facturen binnen 14 dagen na dagtekening aan de KNZB dient te betalen. De
facturatie van de contributie, inleggelden et cetera vindt in 2019 in dezelfde maand plaats
als in 2018. Wij willen de vereniging erop attenderen dat het niet meer vanzelfsprekend is
dat transacties altijd aan het einde van de maand aan de vereniging in rekening worden
gebracht.
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Begin 2019 ontvangt de vereniging informatie over het krijgen van toegang tot de
klantportal.
Wij gaan er van uit de vereniging hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen
kunt u contact met mij opnemen.

Hartelijke groet,
namens de Koninklijke Nederlandse Zwembond
Lonneke Roggen
Afdelingshoofd Financiën

