
Belangrijke informatie voor penningmeesters over afdracht en kwartaaloverzicht 

Regeling afdracht per 1 januari 2017 

Beste penningmeesters,  

Op de ledenraad van 4 februari 2017 is gestemd over een nieuwe regeling met betrekking tot de 

afdelingsbudgetten (afdrachten), het voorstel van de commissie is aangenomen. Het verschil met het 

systeem tot 1-1-2017 zit erin dat het resterende saldo aan het einde van het jaar vervalt. Een afdeling 

gebruikt voor zijn uitgaven de jaarlijkse afdracht. Wat betekent dit nu in de praktijk?  

1) Begin januari levert de penningmeester een begroting (samen met de verantwoording van 

voorgaand jaar) aan met vermelding van de benodigde afdracht en eventuele andere 

inkomsten. De hoogte van de afdracht (maximum) staat vermeld in het overzicht op de 

website onder VrijwilligersNet. Deze wordt hier eind november geplaatst. Hier staat ook de 

uitleg over de berekening en de benodigde Excel bestanden. Wanneer de begrote kosten 

lager zijn dan de afdracht, dan graag de afdracht naar beneden bijstellen.   

2) Incidenteel kan het voorkomen dat een afdeling meer geld nodig heeft (bijvoorbeeld 

jubileumjaar). We ontvangen hiervoor graag een beknopt plan per mail naar 

finadm@fietsersbond.nl. 

3) Gedurende het jaar worden de uitgaven en ontvangsten geboekt op een projectcode per 

afdeling. Standaard wordt elk kwartaal een overzicht aangeleverd met de uitgaven en 

ontvangsten en de hoogte van de afdracht en eventuele andere begrote inkomsten. De 

penningmeester dient de mutaties te controleren op juist-, tijdig- en volledigheid. Wanneer 

de financiële afdeling geen reactie ontvangt, gaan wij ervan uit dat het overzicht correct is.  

4) Wanneer de penningmeester verwacht meer dan 20% af te wijken van de begrote uitgaven, 

ontvangen we graag een mailtje met een onderbouwing i.v.m. monitoring van het totale 

budget. Het uitgangspunt is dat alle uitgaven die bijdragen aan de doelstelling van de 

vereniging worden gesteund.   

Bij vragen kunnen jullie contact opnemen met de financiële administratie via mail 

(finadm@fietsersbond.nl) of telefoon (030-2918181).  

Overgangsissues:  

 Afdelingen die in hun begroting 2017 hebben gewerkt met een resterend saldo van vorig 

jaar, blijven deze houden ter dekking van de uitgaven in 2017.  

 Voor afdelingen die voldoende hebben aan de hoogte van de afdracht van 2017 vervalt het 

resterend saldo (per 1-1-2017), tenzij een verzoek wordt ingediend voor een ander bedrag. 

Wij verwachten dat er een bestemming is voor deze uitgaven. Wij ontvangen graag voor 

uiterlijk 31 maart 2017 een mail van de afdelingen die gebruik willen maken van deze 

uitzonderingspositie.   
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