Financieel beleid
Wat zijn de bronnen van inkomsten van de vereniging? En hoe zorgen we dat de vereniging
goed en betrouwbaar functioneert? Hieronder vindt u meer informatie over ons financieel
beleid.
Financiën van de vereniging
De ledenbijdragen en entreegelden zijn de belangrijkste bronnen van inkomsten van
Schietvereniging Driebergen-Rijsenburg. De overige geldstromen zijn advertenties in het
verenigingsblad, munitie- en kaartenverkoop, donaties en verkoop van stickers en emblemen.
Sinds kort onderzoeken wij de mogelijkheden van het organiseren van bedrijfsuitjes om de
schietsport uit te dragen en nieuwe leden te werven. Deze activiteiten kunnen voor een kleine
winst zorgen.
Financiële planning & control-cyclus
De financiële planning & control-cyclus bestaat uit:
1. De begroting
De begroting wordt opgesteld door de penningmeester en in concept besproken met de
Algemene Ledenvergadering.
2. De maandelijkse bestuurlijke financiële rapportage
De Bestuurlijke financiële rapportage (BFR) geeft elke maand een overzicht van de financiële
cijfers van de vereniging. Zo krijgen we inzicht in de cijfers en daarmee financiële grip.
De BFR is een verzamelrapportage. De gegevens worden weergegeven op het niveau van
grootboekrekeningen. De twaalfde BFR van het jaar geeft een totaalresultaat over het gehele
jaar.
Het bestuur bespreekt en stelt deze BFR vast. Het rapport is door de leden op te vragen via de
mail.
3. De jaarrekening
De jaarrekening is het sluitstuk van het planning- en control proces. In de jaarrekening wordt
inhoudelijk en financieel finale verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en het
resultaat. De jaarrekening wordt opgesteld door de penningmeester of door een externe
accountant en vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. De jaarrekening wordt niet
gepubliceerd.
Regelgeving en richtlijnen
Alle afspraken die gelden voor de financiële bedrijfsvoering van de vereniging worden
doorlopend opgenomen in het Handboek Financiën. Het Handboek wordt beheerd door de
penningmeester en is op verzoek in te zien door leden van de vereniging. Het handboek bevat
o.a. handleidingen, inkoopregelgeving en een overzicht van contracten van SV Driebergen.
De financiële besturing en verslaglegging van de vereniging is gebaseerd op diverse regels en
richtlijnen opgenomen in de statuten, het huishoudelijk reglement en het wetboek.

Controle

De kascommissie onderzoekt of het bestuur goed en betrouwbaar functioneert op het gebied
van finance. Aangezien de vereniging geen verplichte controleverklaring hoeft te overleggen,
wordt er geen gebruik gemaakt van een accountant zolang de penningmeester over voldoende
boekhoudkundig kennis beschikt. Indien de penningmeester geen aantoonbaar
boekhoudkundig kennis en ervaring heeft, wordt voor het opstellen van jaarstukken een
externe partij ingeschakeld.

