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Handleiding inzage financiële zaken 
 

Alle facturen, sancties en kosten door de Nevobo aan de vereniging zijn via www.nevobo.nl 

makkelijk te vinden. Alleen de penningmeester en secretaris hebben toegang tot dit tabblad. 

 

• Ga naar www.nevobo.nl  

• Log in met je persoonlijke account (Heb je nog geen account, dan kun je dat 

aanmaken door op “registreren” te klikken). Vergeet hier niet om je relatiecode te 

vermelden, hieraan zitten de rechten als penningmeester gekoppeld. 

• Klik op je naam en selecteer je vereniging. 

• Ga naar het tabblad “financieel”. 

 

 
  

• Je ziet dan de tabbladen: Facturen, Sancties en Kosten en Licenties 

Hieronder zullen we per tabblad uitleggen wat je daar kunt vinden en welke acties je kunt 

ondernemen. 

 

Tabblad Facturen: 

 

http://www.nevobo.nl/
http://www.nevobo.nl/
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Hier zie je alle facturen die per mail (digitaal) naar de vereniging zijn gestuurd. 

Om inzage te krijgen in de betreffende factuur klik je op het vergrootglas erachter. 

Je ziet dan de gehele specificatie. 

 

Tabblad Sancties en kosten: 

Hier zie je alle opgelegde sancties.  

Door op het vergrootglas te klikken lees je alle details.  

 

 
 

Wanneer je het idee hebt dat de betreffende sanctie onterecht is opgelegd kun je dit laten 

weten door een bericht bij de sanctie te schrijven en deze te verzenden. 

 

 
Wanneer de Nevobo heeft gereageerd op de reactie dat de sanctie zal worden gehandhaafd, 

heb je nog de mogelijkheid om een officieel bezwaar in te dienen. 

 

Dit doe je op dezelfde manier als het indienen van een reactie, echter dien je dan een 

bezwaarschrift te uploaden. 
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Dit zal door de Nevobo beoordeeld worden, waarna je een mail ontvangt. 

 

Tabblad Licenties: 

Bij het tabblad “licenties” kun je eenvoudig een licentie aanvragen voor de “trainingmaker”, 

een hulpmiddel voor het maken van trainingen. Alles daarover is op de site te vinden via: 

https://www.nevobo.nl/trainer-coach/inspiratie-en-informatie/trainingmaker/ 

 

https://www.nevobo.nl/trainer-coach/inspiratie-en-informatie/trainingmaker/

