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Nadere toelichting

Binnen de Nevobo bestond de gewoonte (t/m 2016) om bij afwijkingen van de begroting een herziene begroting te 
presenteren in de Bondsraadvergadering van juni. Om een meer directe terugkoppeling van mogelijke risico’s te 
bewerkstelligen alsmede geen discussie te hoeven voeren met de Bondsraad wanneer er geen significante 
afwijkingen t.o.v. de vastgestelde begroting zijn, heeft het Bondsbestuur voorgesteld dat er een beleidsruimte wordt 
vastgesteld waarbinnen het Bondsbestuur geen aangepaste begroting hoeft te overleggen aan de Bondsraad.

De Bondsraad keurde in haar vergadering van 15 december 2018 het voorstel van het Bondsbestuur alsmede de 
daarin gehanteerde beleidsruimte van EUR 125.000 goed o.b.v. het voorstel van het Bondsbestuur (zie Appendix).

Jaarlijks vraagt het Bondsbestuur in de vergadering waarin de begroting wordt geagendeerd (meestal december van 
enig jaar) goedkeuring aan de Bondsraad voor haar beleidsruimte van het daarop volgende (begrotings)jaar op basis 
van de vastgestelde rekenmethodiek (zie Appendix).

Op het eerste moment dat het Bondsbestuur constateert dat er risico’s of onzekerheden zijn die de beleidsruimte 
overschrijden zal zij de Bondsraad (bij monde van de Financiële Commissie) onverwijld informeren. Het is aan de 
Bondsraad om aan te geven op welk tijdstip en in welke vorm zij wenst te overleggen met het Bondsbestuur.
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Bepaling beleidsruimte o.b.v. ‘laagste’ van

“Vrije reserve” is het eigen vermogen verminderd met de bestemmingsreserve (aanname: 113.500 leden @ € 7,25)

“Vrije ruimte in de kasmiddelen”: de middelen die resteren nadat alle (kortlopende) vorderingen zijn geïnd en alle 
(kortlopende) schulden zijn afbetaald
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Het Bondsbestuur heeft een beleidsruimte van 25% van de gemiddelde 
vrije reserve in 2018

Projecten waarbij een financieel risico 
wordt gelopen van 25% van de ‘vrije 

reserve’ =/=
25% van € 502.636 ≈ € 125.000 

OF

Een project dat weliswaar neutraal 
wordt gebudgetteerd maar door zijn 

omvang een risico draagt van 
€ 125.000. Als dit een afwijking is van 
10% dan is de omvang van het project 

€ 1,250,000


