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Bijlagen: Verslag en presentatie financieel vragenuurtje
d.d. 21 april 2021

Onderwerp: Verslag en presentatie financieel vragenuurtje

Te behandelen tijdens
ALV op:

29 april 2021

Omschrijving

Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van donderdag 29 april 2021 is op woensdag 21
april een financieel vragenuurtje georganiseerd.
Dit financieel vragenuurtje is belangrijk omdat we tijdens de online ALV met veel deelnemers zijn.
Daardoor is er weinig gelegenheid tot het stellen van inhoudelijke financiële vragen.
Het is belangrijk dat deze vragen wel geadresseerd worden. Vragen konden voorafgaand aan dit
financieel vragenuurtje worden ingediend. Deze vragen zijn tijdens het financiële vragenuurtje
behandeld. Daarnaast konden er via de chatfunctie nog vragen worden gesteld. In een presentatie
zijn de vooraf gestelde vragen beantwoord. Daarnaast zijn in het verslag van deze bijeenkomst
vragen beantwoord die gedurende het vragenuur zijn gesteld.
Aanwezig bij het financiële vragenuurtje:
-

Namens het Bondsbestuur: Jeroen de Leeuw (penningmeester)
Namens het Bondsbureau: Marieke Gerritse (manager strategie & beleid), Thijs van Berckel
(manager bedrijfsvoering), Peter van der Loo (manager financiën)

Thijs van Berckel heeft de presentatie verzorgd waarin de ingestuurde vragen aan de orde komen.
De ingestuurde vragen zijn gekoppeld aan 4 hoofdonderwerpen:
•

Contributie, inleggelden, startvergunningen

•

Jaarrekening 2020

•

Begroting 2021

•

Relatiemodel

De presentatie en het verslag zijn toegevoegd aan de ALV vergaderstukken op de website van de
KNZB en zijn tevens toegevoegd aan de vergaderstukken in de app van Yellenge.

Verwachtingen t.a.v. ALV
- ter informatie
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Visie, missie en strategie

www.businessopeners.nl

Strategische doelstellingen 2024

Wij verbinden 1 miljoen zwemmers

Zwemmers, ketenpartners,
verenigingen en andere aangesloten
organisaties zijn loyaal en tevreden
over onze service en het sportaanbod.

Onze topsporters behoren tot de
mondiale Top-10

Wij verbinden zwemmend Nederland
doordat wij de meest service gerichte
sportbond van Nederland
zijn.
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Onze kernwaarden

Ondernemend

Servicegericht

•
•
•
•

We
We
We
We

hebben een externe focus
handelen proactief
zijn communicatief vaardig
stellen ons servicegericht op

Ons streven is de verwachtingen te
overtreffen waardoor het een plezier is
om met ons samen te werken.

•
•
•

We denken out-of-the-box
We proberen uit
We acteren financieel bewust

Samen met onze stakeholders spelen
we proactief in op maatschappelijkeen sportieve ontwikkelingen, door
vernieuwende zwemproducten te
ontwikkelen, te experimenteren en
optimaal gebruik te maken van
beschikbare data.

Betrokken

•
•
•
•

We
We
We
We

weten wat er speelt
zijn nieuwsgierig
zijn alert
acteren toekomstgericht

De zwemmer staat bij ons centraal.
We werken graag, op proactieve en
vernieuwende wijze, samen met alle
betrokkenen in de zwembranche.

Inrichting organisatie;
de zwemmer centraal
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Veel vragen hetzelfde dus thema’s :
Contributie, Inleggelden, Startvergunningen
Jaarrekening 2020
Begroting 2021
Relatiemodel

Contributie, Inleggelden, Startvergunningen

Waarom worden de contributietarieven niet aangepast a.g.v. Corona? En hoe staat het met de
eventuele tegemoetkoming in startgelden en kosten van startvergunningen?

De overheid heeft van het begin van de uitbraak aangedrongen op het instandhouden van de gehele
sportketen. Op dat pincipe zijn ook de ondersteuningsmaatregelen vanuit de overheid gestoeld.
Een aantal kosten is inderdaad anders uitgevallen het afgelopen Covid-19 jaar.
Echter veel van de vaste kosten zijn ongewijzigd gebleven.

Er wordt nog onderzocht of en op welke wijze eventueel niet gemaakte kosten weer ten goede van
verenigingen en dus van de sport kunnen komen.
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Jaarrekening 2020

Wat is de netto bijdrage van de webshop aan het resultaat van de KNZB?

Dat weten we niet precies. Momenteel wordt een studie in het algemeen verricht naar de
resultaten van productverkopen. Bij nieuwe investeringen wordt tegenwoordig gewerkt met een
business case. In principe moet deze minimaal een positief resultaat laten zien.
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Wat is de reden dat de financieel cijfers zo verdicht worden gepresenteerd?

De cijfers worden op een aantal posten nader toegelicht. Daarnaast is gekozen voor de aansluiting
bij een format dat reeds jaren geleden is opgesteld. Ook speelt de rubricering als gevolg van de
verslaggevingsrichtlijn mbt organisatie zonder winststreven, de RJ 640, een rol. Voor specifieke
vragen kan het bestuur geraadpleegd worden.
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Is de KNZB aansprakelijk voor de schulden van de verbonden entiteiten SIZE en SWTZ? Om welke
reden blijft de KNZB participeren in Gewoon Zwemmen B.V.? De verstrekte geldlening is inmiddels ten

laste van de voorziening gebracht. Loopt de bond niet het risico nog meer te moeten bijdragen? Hoe
stuurt de bond op verbetering van de financiële positie van gewoon zwemmen?
Ja. In de grondslagen op pagina 14 van de jaarrekening wordt uitgelegd waarom SWTZ in de consolidatie wordt
betrokken: SWTZ is in grote mate financieel afhankelijk van de KNZB en de KNZB kan doorslaggevend zeggenschap
uitvoeren bij de SWTZ omdat directeur en MT lid zitting hebben in het bestuur , bestaande uit 3 leden.

In de St 2521 Gewoon Zwemmen zijn geen financiële verplichtingen aangegaan dus het risico en inbreng van de
KNZB beperkt zich tot de lening. Aan de inkomsten uit consultancy werkzaamheden wordt een upward potential

toegedicht op basis van lopende contacten en afspraken. De activiteiten en risico's worden gemonitord omdat
directeur van de KNZB medebestuurder is. Tussentijdse rapportages geven inzicht in de voortgang van de resultaten.
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Ziekteverzuim van 5,5% lijkt me heel hoog. Is er een goede analyse van de oorzaken beschikbaar en
wordt daar zo mogelijk naar gehandeld?

In een jaar dat zoveel is beinvloed door de Covid-19 pandemie is een hoger dan gemiddeld ziekteverzuim
helaas geen uitzondering. Er wordt actief beleid gevoerd om oorzaken en begeleiding van ziekteverzuim te
monitoren en te verminderen.
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Uit de resultaatanalyse blijkt dat het positieve resultaat ad € 302 K in belangrijke mate door
overheidssteun is gerealiseerd. Een groot deel van de resultaatsbestemming gaat naar de reserve

Topsport. Je mag dan verwachten dat dit overschot dan ook binnen Topsport is gerealiseerd, er zijn
immers veel activiteiten weggevallen. Hoe kan dan verklaard worden dat een substantieel bedrag
van het resultaat toch aan de reserve topsport moet worden toegevoegd, terwijl binnen Topsport

toereikende middelen beschikbaar waren?
Het resultaat is bepaald door een combinatie van minder uitgaven aan overige lasten, inkomsten uit
steunmaatregelen. Topsport heeft inderdaad een budgetoverschot gerealiseerd. De reallocatie van dit
overschot dient voor het eigen bijdrage gedeelte te verlopen via de resultaatbestemming. Dit betreft een
verplichting welke voortvloeit uit de richtlijnen en subsidievoorwaarden van NOC*NSF. In feite is het resultaat
van de KNZB incl. regio’s licht positief € 62 k en zelfs negatief als het resultaat van de regio's niet wordt
meegerekend.
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Kan er een toelichting gegeven worden op de belangrijkste bevindingen van de accountant?

Ja, allereerst een goedkeurende controleverklaring en compliance met wet – en regelgeving . Enkele
andere bevindingen zijn:
-

Diverse zaken worden adequaat opgepakt en in gang gezet cq. Afgewikkeld.

-

Rapportages en inhoudelijke kwaliteit van documenten sterk verbeterd

-

Meer aandacht voor correctere verwerkingswijze van urenregistratie van projectmanagers

-

Instemming met de schatting omtrent de oninbaarheid van de debiteuren

-

Materiele schattingen worden over het algemeen als evenwichtig beschouwd

-

Meer aandacht voor good governance bij gelieerde entiteiten
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De debiteurenbewaking was blijkbaar niet goed evenals het kostenbewustzijn van de gehele
organisatie. Wat maakt dat we hier voor de toekomst verbetering van mogen verwachten?

De debiteurenbewaking was wel goed maar kon verbeterd worden. Specifieke aandacht voor
debiteurenbeheer binnen financien en duidelijkere afspraken tussen financiën en
contractverantwoordelijke hebben bijgedragen aan beter beheer.
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De leaseverplichting auto’s. Dat zijn waarschijnlijk meer dan 15 auto’s. Hoezo? Stoppen met
contracten?

Een deel van de leasecontracten zijn gebaseerd op afspraken binnen Topsport en worden ook uit dit

budget gefinancierd. Daarnaast zijn de leasecontracten het gevolg van arbeidsvoorwaarden. Onlangs is
het leasebeleid herzien, versimpeld en verduurzaamd waardoor een besparing is gerealiseerd ten
opzichte van voorgaande contracten.
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Begroting 2021

Het bestuur wilde aanvankelijk een contributie verhoging van 5% meenemen. Gezien de
onzekerheden t.a.v. de gevolgen van de Covid pandemie acht zij de timing van deze verhoging niet

juist en heeft zij hiervan afgezien. Het laat voor mijn gevoel goed zien dat de bond geen idee heeft
hoe door de verenigingen over de KNZB wordt gedacht. Namelijk veel te duur en bezig in een ivoren
toren.

De KNZB heeft jarenlang de contributietarieven , behalve indexatie, niet verhoogd, terwijl het bureau dezelfde
activiteiten is blijven uitvoeren met minder contributie inkomsten a.g.v. fors dalend aantal leden.
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Wat zijn de oorzaken van het begrotingstekort voor het jaar 2021 ten opzichte van het jaar 2020 ?.

Een realistischere wijze van begroten waarbij ambitiebudgetten zo goed als vermeden zijn .
Overigens hebben het negatieve begrotingsresultaat en bezuiniging louter betrekking op de KNZB
werkorganisatie.
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De begrote personeelskosten stijgen t.o.v. 2020 met ruim € 270k. Daarnaast liggen de begrote
personeelskosten ruim € 2,4m boven de algemene baten. Hoezo? Wat is daarvoor de

rechtvaardiging? De begrote personeelskosten stijgen met € 270k zijnde 4,8%, terwijl de indexatie
0% zou zijn. Hoe zit dat precies?

Dit heeft deels te maken met het herrubriceren van lasten op het gebied van personeel. De vergelijking tussen
begrote personeelskosten en algemene baten wordt niet begrepen. In de personeelskosten zijn ook de
personeelskosten van Topsport opgenomen. In een Olympisch jaar nemen de personeelslasten altijd toe. Deze
lasten worden grotendeels gefinancierd door bijdrage van NOC NSF.
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Ten tijde van de begroting was het voornemen van de reorganisatie vast en zeker al in een
vergevorderd stadium en zal in de begroting zijn opgenomen. En hoe denkt de bond dit om te

buigen?

Ten tijde van de begroting is duidelijk in beeld gekomen dat deze niet sluitend kon worden aangeleverd aan het
bestuur. Daar is toelichting op gegeven. Vervolgens is er op basis van de niet sluitende begroting een
reorganisatieplan opgesteld wat inmiddels in uitvoering is gebracht.

Overigens worden alle (vaste) lasten op nut, noodzaak beoordeeld waarbij ook gekeken wordt of afspraken
heronderhandeld kunnen worden.
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Wordt nu aan de ALV gevraagd om met het totale begrootte verlies ad ca -/- € 600 of met het
verlies -/- 300k in te stemmen? En hoe denkt de directie de bezuiniging te gaan realiseren ?

Er wordt aan de ALV gevraagd in te stemmen met de begroting zoals deze is aangeleverd bij de ALV
vergaderstukken. Het totale begrotingsverlies bedraagt in deze stukken -/- 367k.

Er dient een betere balans te komen tussen inkomsten en kosten. Deze balans was al enkele jaren verstoord.
De impact van de Covid-19 pandemie heeft de vereniging KNZB hard getroffen en de financiële disbalans is
versneld verslechterd. De KNZB reorganiseert de werkorganisatie in 2021 teneinde een blijvend lagere
kostenstructuur te realiseren en hiermee de zwembond toekomstbestendig te maken èn te houden. Het doel is
in 2022 een (minimaal) kostendekkende begroting te hebben.
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En waarom niet meer bezuinigen?

Meer bezuinigen is niet mogelijk gebleken omdat veel kosten ook samenhangen met langlopende
verplichtingen waardoor op korte termijn geen besparing gerealiseerd wordt. Het is uiteraard wel het streven.
Bezuinigingen dienen zorgvuldig te worden doorgevoerd. Drastische lastenverlichting op korte termijn brengt
risico’s met zich mee en het baten potentieel op de middellange termijn schaden. Dat bedoelen we óók met
financieel bewust acteren.
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Relatiemodel

Wat is de status van het nieuwe Relatiemodel van de KNZB? Zijn de bedragen al definitief, zodat we
financiële scenario's kunnen doorrekenen?

De KNZB werkt sinds 2019 aan een nieuw Relatiemodel. Het nieuwe Relatiemodel vervangt het huidige
lidmaatschapsmodel. In 2020 is een voorlopige berekening gemaakt van de nieuwe afdracht voor onze leden.
Uit deze berekening is gebleken dat dit voor veel verenigingen een groot financieel risico betekent. Dit is geen
wenselijke situatie. In 2020 is gestart met het digitaliseren van de contributie-opgave en het openstellen van
een aantal wedstrijdconcepten voor zowel verenigingssporters als voor ongebonden sporters. In 2021 wordt
besloten of de implementatie van het nieuwe Relatiemodel volgens de oorspronkelijke planning wordt
doorgevoerd of dat een aanpassing in deze planning noodzakelijk is. Het is essentieel dat het nieuwe
relatiemodel inhoudelijk voldoet aan wensen en verwachtingen vanuit de leden maar ook dat financieel een
verantwoorde en bovenal transparante keuze is.
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We denken dat landelijk het ledenaantal fors zal krimpen. Hoe denkt de bond deze tegenvallers op te
vangen?

Zoals ook in het jaarplan 2021 te zien is, ligt een belangrijke focus op ledenontwikkeling bij verenigingen. Door
samen met verenigingen te werken aan ledenontwikkeling kunnen we dit tij keren. Inzet van
accountmanagement om verenigingen daadwerkelijk 'aan de badrand' te ondersteunen in dit proces kan in
belangrijke mate bijdragen.
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Hoe verantwoordt het bestuur het toch toekennen van een solidariteitsheffing ondanks de negatieve
begrotingen en ontwikkeling van het negatief vermogen van de KNZB?

De bond vindt het belangrijk dat de zwemsport in heel Nederland zo gelijkwaardig mogelijk beoefend kan

worden. Verder zijn er afspraken gemaakt over de afbouw van de algemene regioreserve. De KNZB in enge zin
heeft wellicht een negatief algemene reserve, de algemene reserve van KNZB in ruime zin, is positief.
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De bond geeft aan dat het weerstandsvermogen te laag is. Welk solvabiliteitsratio is volgens de bond
noodzakelijk? Op welke wijze gaat de bond dit realiseren? Hiervoor zijn nl. structurele financiële

overschotten nodig. Door wie worden deze overschotten opgebracht?

Een eigen vermogen van minimaal € 2 mln (ex bestemmingsreserve Topsport) wordt door het bestuur als
passend en gezond beschouwd. Dit kan bereikt worden door structurele kostenverlaging, stijging van

sponsoringinkomsten, verkoopopbrengsten van produkten en ledengroei en dus contributie inkomsten.
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Vervolg

• Verslag van dit uur op hoofdlijnen
• Terugkoppeling antwoorden via de email

Tot volgende week ?
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Verslag Financieel Vragenuur 21 april 2021 ter voorbereiding op de ALV van 29 april 2021
Vooraf
De vragen die voorafgaand aan het vragenuur zijn ingediend worden in een Q&A beantwoord. In
dit verslag zijn de vragen die gedurende het vragenuur zijn gesteld verwerkt.
Verslag
Aanwezig namens het Bondsbestuur: Jeroen de Leeuw (penningmeester)
Aanwezig namens het Bondsbureau: Marieke Gerritse (manager strategie & beleid), Thijs van
Berckel (manager bedrijfsvoering), Peter van der Loo (manager financiën)
Thijs van Berckel geeft een presentatie waarin de ingestuurde vragen aan de orde komen. De
ingestuurde vragen zijn gekoppeld aan 4 hoofdonderwerpen:
• Contributie, inleggelden, startvergunningen
• Jaarrekening 2020
• Begroting 2021
• Relatiemodel
Individuele vragen die niet in de presentatie aan de orde komen worden beantwoord in de Q&A.
Vragen gedurende de bijeenkomst kunnen in de chat worden gesteld.
Contributie, inleggelden, startvergunningen
Waarom heeft de KNZB haar tarieven niet aangepast a.g.v. de covid-pandemie?
De overheidsondersteuning is er op gericht om de keten in stand te houden en op de pijnpunten
maatregelen te treffen waar verenigingen dan gebruik van kunnen maken. Kosten zijn door de
pandemie echter anders uitgekomen dan verwacht. We onderzoeken nu hoe we de verenigingen
tegemoet kunnen komen. Omdat de KNZB ook veel vaste kosten heeft hebben we tot nog toe de
tarieven niet gewijzigd.
Heeft de KNZB zicht op hoeveel procent van de verenigingen gebruik heeft gemaakt van een
ondersteuningsmaatregel van de overheid?
Nee. De afdeling accountmanagement is wel veelvuldig benaderd met vragen over de
ondersteuningsmaatregelen en deze verenigingen zijn zo goed mogelijk geholpen met hun
aanvragen.
Is er onderzocht of op deze wijze de keten in stand wordt gehouden?
Of NOC*NSF dit heeft onderzocht is niet bij ons bekend. In NOC*NSF verband is door heel
sportend Nederland de afspraak gemaakt: de keten in stand houden, kijken waar problemen
ontstaan en deze met maatwerk oplossen.
Zijn er al ideeën hoe de sport tegemoet wordt gekomen?
Er wordt gekeken of er wat met de inleggelden waterpolo kan worden gedaan. Verder wordt
onderzocht hoe we op basis van de systematiek van de regelingen, het resultaat voor het
collectief kunnen optimaliseren.
Kan de KNZB aangeven wat de uitstroom van de leden is?
Ja, uit Sportlink en andere systemen wordt geanalyseerd welke invloed de covid-pandemie heeft
op het aantal leden en het aantal ongebonden sporters. Dit wordt ook sport breed gedaan door
NOC*NSF, die deze gegevens gebruikt in het overleg met de overheid over o.a. financiële
ondersteuning. Deze gegevens worden binnen de KNZB ook gebruikt voor aanpassingen in het
relatiemodel.

De data-analyses van NOC*NSF worden later dit jaar gedeeld met de verenigingen, zodat zij deze
kunnen gebruiken in hun overleg op lokaal niveau.
Jaarrekening 2020
Wat zijn de primaire profit centers van de KNZB?
De KNZB is een organisatie zonder winstoogmerk, daarom is er geen sprake van profit centers
binnen de KNZB. We willen primair inzicht creëren in de kosten en opbrengsten van activiteiten,
diensten en producten, zodat we kunnen bepalen of deze wel of niet gehandhaafd moeten
blijven.
Zijn er kostencalculaties binnen de KNZB waarmee gestuurd kan worden?
Nee, we zijn bezig om de administratie zo in te richten dat budgethouders beter zicht hebben op
hun opbrengsten en kosten. Het is tevens de doelstelling om het MT frequenter mee te nemen in
financiële rapportages. Er is inzicht in de marginale kosten van producten en diensten, maar
inzicht in de integrale kosten is mede door de covid-pandemie noodzakelijk gebleken. Dat gaan
we uitzoeken.
Is het goed dat de directeur van de KNZB tevens bestuurder is van de 2521 Gewoon Zwemmen? Is
dat geen belangenverstrengeling?
Nee dat is niet goed, we kijken of hij de juiste persoon is die in het bestuur van 2521 Gewoon
Zwemmen plaats zou moeten nemen, juist vanwege deze dubbelrol.
In de jaarrekening staat dat overheidssteun de belangrijkste pijler is onder het gerealiseerde
resultaat. In deze presentatie wordt gezegd dat dit een belangrijke pijler is, naast
kostenbesparingen. Is dit wel juist?
Het was een belangrijke pijler. De overheidssteun is niet alleen verantwoordelijk voor het
behaalde resultaat, maar zonder deze overheidssteun hadden we geen positief resultaat
behaald.
Zijn leaseauto’s voor sommige functies onderdeel van de arbeidsvoorwaarden of zijn ze
individueel onderhandelbaar?
Een leaseauto is voor sommige functies onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Er worden verder
leaseauto’s ingezet als dit functioneel wordt geacht voor de functie, waarbij de kosten van de
leaseauto wordt afgezet tegen de kosten van een kilometervergoeding. Leaseauto’s in gebruik bij
Topsport worden grotendeels gefinancierd door NOC*NSF.
De arbeidsvoorwaarden zouden in deze tijden toch sober moeten zijn. Kan de KNZB bevestigen
dat er niet in dure leaseauto’s wordt gereden, terwijl de verenigingen het financieel zwaar
hebben?
De gebruikte leaseauto’s zijn vooral functioneel en goedkoper dan de kosten voor
kilometervergoedingen of ze zijn bestemd voor Topsport, met aparte financiering.
Zijn de bevindingen van de accountant zoals opgenomen in de presentatie volledig?
Alleen de relevante punten zijn hier opgenomen. Het overleg met de accountant is vooral gegaan
over de wijze waarop we zaken interpreteren en onze ramingen baseren. Discussies met de
accountant over bepaalde posten zijn niet in deze presentatie opgenomen.

Begroting 2021
Moeten we niet terug naar de kerntaken (minder differentiatie in activiteiten) zodat we binnen
het beschikbare dalende budget blijven?
Ja, dat is een van de opdrachten richting de KNZB. We zijn druk bezig om met elkaar te kijken hoe
we die kerntaken voorrang kunnen geven boven alle andere activiteiten van de KNZB. Als we
additionele activiteiten doen, zoals voor de ongebonden zwemmer, dan moeten die geld
genereren voor het totaal van de verenigingen, anders doen we ze niet.
Wat wordt verstaan onder een ambitiebudget?
Bij een ambitiebudget worden opbrengsten hoger begroot dan de huidige opbrengsten op basis
van verwachtingen. Deze verwachtingen bleken mede door de covid-pandemie niet realistisch.
De begroting is daarom ‘kaal gemaakt’ en er is gekeken wat er contractueel vastligt aan
opbrengsten en wat er in een normaal jaar aan inkomsten is te verwachten uit de verkoop van
producten en uit contributies.
Hoe is de ontwikkeling van het aantal fte’s en het aantal medewerkers over de afgelopen 5-10
jaar?
Dit overzicht is op dit moment niet beschikbaar, maar zal worden gemaakt en worden
toegestuurd.
Waarom niet meer bezuinigen?
De bezuinigingsopdracht die door het bestuur in december 2020 is gegeven is 600 k€ structureel,
waarvan € 367 k€ in het eerste jaar (2021). Op basis van deze bezuiniging zou de begroting weer
op nul uitkomen. Om op voorhand meer om te buigen is het kind met het badwater weggooien.
Relatiemodel
Hoe verantwoordt het bestuur het toekennen van een solidariteitsbijdrage ondanks de negatieve
begroting?
Op dit moment past de solidariteitsbijdrage nog binnen de afspraken over het afbouwen van de
algemene regioreserve. Structureel is dit echter geen oplossing. Het moet naar de toekomst
worden opgelost en ingebed in de (financiële) organisatie, zodat de zwemsport overal in
Nederland zo gelijkwaardig mogelijk kan worden beoefend.
Begroting 2021
Waarom is de begroting zo verdicht gepresenteerd?
Vanwege het aantal verenigingen dat deelneemt aan de digitale ALV hebben we gezocht naar
een format dat voor zoveel mogelijk deelnemers aansprekend is en een goede inkijk geeft.
Specifieke vragen over de begroting willen we natuurlijk beantwoorden.
Zou de begroting niet minstens uit dezelfde details moeten bestaan als de jaarrekening?
Het is een wens om dit meer in lijn te brengen, maar op dit moment is dat niet beschikbaar. We
zullen dit met ingang van de begroting 2022 realiseren, inclusief een financiële doorvertaling van
de strategisch beleidskeuzes.
Wat betekent de bezuinigingen voor de taakuitoefening van de KNZB? Worden taken afgestoten
en zo ja, welke?
Het kan zijn dat er taken worden afgestoten, maar er wordt veel meer gekeken welke primaire
activiteiten we moeten blijven organiseren vanuit de werkorganisatie van de KNZB en welke
activiteiten we zouden kunnen outsourcen in een flexibele schil.

Doet het reorganisatieplan uitspraak over de activiteiten die de KNZB wil schrappen?
We focussen ons op de manier waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de
werkorganisatie. We moeten het werk niet alleen anders indelen of verdelen, we moeten naar
een andere werkwijze, anders kun je niet met een kleinere organisatie net zo effectief blijven
voor verenigingen en leden als in het verleden. In plaats van het afstoten van taken is onze
zienswijze veel meer: op welke manier kunnen we resultaten blijven behalen, maar op een
andere manier ingericht.
Wordt er dan een groter beroep gedaan op de vrijwilligers?
Nee, dat is niet de bedoeling. Vrijwilligers doen al heel veel. De reorganisatie heeft niet tot doel
om werkzaamheden die eventueel niet meer door de werkorganisatie worden gedaan te
beleggen bij vrijwilligers.

