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Financieel verslag KNNV over 2020 en Begroting 2021 

1. Inleiding
In dit financieel verslag wordt de financiële verantwoording over het gevoerde beleid in 2020
gepresenteerd alsmede de begroting voor het jaar 2021. Binnen de landelijke organisatie van de
KNNV worden meerdere kassen bijgehouden waarover verantwoording verschuldigd is aan de leden.
Daarom wordt op de Vertegenwoordigende Vergadering een Kascommissie gekozen die, aldus
gedelegeerd, de boeken van de verantwoordelijke penningmeester controleert.

2. Organisatie
Binnen de landelijke organisatie is de financiële administratie georganiseerd in drie kassen:

• De Algemene kas onder de directe aansturing, namens het Landelijk Bestuur, van de
Landelijke Penningmeester.

• De Gedelegeerde kas van de Algemene Reiscommissie (ARC) onder de directe aansturing,
namens het bestuur van de ARC, van de ARC Penningmeester.

• De Gedelegeerde kas van de Algemene Kampcommissie (AKC) onder de directe aansturing,
namens het bestuur van de AKC, van de AKC Penningmeester.

Alle drie de kassen vallen uiteindelijk onder de verantwoordelijkheid van het Landelijk Bestuur. 

Voor gedelegeerde kassen zijn de volgende afspraken van toepassing: 
• Moeten budget neutraal opereren, hetgeen inhoudt dat alle gemaakte kosten worden

opgebracht door de deelnemers van reizen en kampen.
• Hebben een eigen reserve om bijvoorbeeld vooruitbetalingen voor accommodaties, etc. te

kunnen doen.
• Hebben een verzekering zodat eventuele claims van deelnemers niet bij de landelijke KNNV

organisatie terecht kunnen komen. Daarvoor is een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
afgesloten.

3. Toelichting op 2020 verantwoording
Hier worden de resultaten over 2020 toegelicht te weten:

• Algemene kas
• ARC kas
• AKC kas

Van elke kas wordt het resultaat over 2020 en de invloed op de balans besproken 

3.1. Resultaat Algemene kas 
• Het jaar 2020 is afgesloten met een resultaat van – € 27.405 ten opzichte van een begroting

die een verwacht resultaat liet zien van – € 18.632.
• De meeste posten zaten rondom de begroting, met een paar uitzonderingen:

◦ De personeelskosten waren hoger doordat er tijdelijk extra uren zijn besteed aan het
project “nieuwe website” die als P.M. op de begroting stond.
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◦ Er werd ~ € 18.000 meer aan diverse kosten uitgegeven. Onder diverse kosten vallen
bijvoorbeeld bestuurskosten, VV, website, kleinere projecten, etc. In dit geval komt de
overschrijding door de kosten van de nieuwe website die € 23.691 bedroegen. Op de
Balans wordt dit bedrag vereffend via de Reserve Doelstellingsprojecten.

◦ De posten “Opbrengst winkel en projecten” en “Kosten winkel en projecten” betreffen de
artikelen die via het landelijk bureau besteld kunnen worden en de tweedehands-boeken.
Op dit moment is de verkoop van tweedehandsboeken helaas stilgelegd. Maar zodra de
webshop hiervoor opgeleverd is, kunnen we hier weer een positief resultaat verwachten.
Verder omvatten deze posten de opbrengst van de uren die besteed zijn aan projecten en
de directe kosten van deze projecten. De kosten van de uren die aan de projecten
besteed, zijn verwerkt via het resultaat over het verslagjaar.

◦ Er werd van een gulle gever een gift van € 10.000 ontvangen. Het Landelijk Bestuur heeft
besloten dit bedrag aan de Reserve Doelstellingsprojecten toe te voegen zodat de gift
expliciet aan bepaalde projecten besteed zal worden en niet aan lopende zaken.

• Deze combinatie van extra inkomsten en lagere kosten verklaart in grote lijnen het verschil in
resultaat.

3.2.  Balans Algemene kas 
• De balans laat een vermindering van de Ger van Zanen Reserve zien conform de uitgave van

€ 5.500 aan vouchers. Aangezien er besloten was om de diverse gelden van de reserves op
een andere, ANBI conforme, manier te verdelen werd een deel van deze reserve
overgeheveld naar de Reserve Doelstellingsprojecten.

• De Reserves ultimo 2020 worden, naast de Ger van Zanen voucher compensatie en de
herstructurering, beïnvloed door het negatieve resultaat over 2020.

• Het resultaat van al deze mutaties is dat het Eigen Vermogen met € 27.405 is gedaald.

3.3. Resultaat ARC kas 
• 2020 was voor de ARC een uniek jaar: geen enkele reis kon doorgaan vanwege de Corona-

maatregelen. Er waren voor 2020 10 reizen aangeboden, maar vanaf maart 2020 werd al
duidelijk dat de mogelijkheden snel verminderden en toen is ook besloten, om bij elke door de
ARC geannuleerde reis het volledige reeds betaalde reisbedrag aan de deelnemers terug te
geven.

• Omdat er op dat moment nog maar weinig geld aan hotels en transportmaatschappijen
vooruitbetaald was, is de uiteindelijke schade voor de ARC niet groot geworden.

• Van twee reizen zijn de reeds betaalde reiskosten doorgeschoven naar een vergelijkbare reis
die in 2021 wordt aangeboden. De reiskosten, die door de annulering niet terug gevorderd
konden worden, bedroegen ongeveer € 1100,-

• Er zijn in 2020 geen uitbetalingen gedaan voor natuurherstel en CO2- compensatie; deze
gelden (uit 2019) blijven dus gewoon (als zijnde gereserveerd) staan op de balans.

• De continuïteitsreserve is in 2020 geslonken met ongeveer € 4000,-, mede omdat de vaste
ARC-onkosten gewoon bleven doorlopen.

3.4. Balans ARC kas 
• Gedetailleerde toelichting betreffende de reserveringen voor natuurherstel en CO2-

compensatie op de balans per 31-12-2020:
◦ Aangezien in 2020 helaas geen enkele reis is doorgegaan zijn er over dat jaar geen

bedragen toegevoegd aan de reserveringen voor natuurherstel en CO2-compensatie.
◦ Er is nog geen bestemming gevonden voor de gereserveerde bedragen uit 2019, zodat

deze ongewijzigd op de balans zijn blijven staan:
◦ De afspraak (Kengetallen 2019) is dat voor natuurherstel € 10,- per deelnemer wordt

gereserveerd. Het bedrag van 125 x € 10,- = € 1250,- moet dus nog worden besteed aan
natuurherstel.

◦ Voor CO2-compensatie wordt binnen Europa € 15,-, buiten Europa € 25,- tot € 40,- per
deelnemer gereserveerd.

◦ CO2-compensatie binnen Europa (12 + 14 + 15 + 16 + 16 + 11 + 15 + 6) x € 15,- = €
1575,-. Buiten Europa (Georgië) 20 x € 25,- = € 500,-

◦ Totaal staat voor CO2-compensatie dus een bedrag van € 2075,- gereserveerd.
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3.5. Resultaat AKC kas 
• Ondanks de Corona situatie zijn er van de 14 geplande kampen toch nog vier doorgegaan.
• Het jaar 2020 is daarom afgesloten met een overschot van  € 483,94.

3.6. Balans AKC kas 
• Aangezien er in 2019 al betalingen verricht zijn voor de 2020 kampen is vanwege het niet

doorgaan van een aantal kampen een deel van die betalingen niet terug ontvangen. Deze
gelden moeten als verloren beschouwd worden. Als zodanig staan die dus in mindering op het
vermogen.

• De ontwikkeling van het eigen vermogen reflecteert dus het resultaat over 2020 en de
afschrijving van al gedane betalingen.

4. Begroting 2021 Algemene kas
• Uitgangspunten voor de Begroting 2021 zijn de resultaten per post van de Resultatenrekening

2020 in combinatie met verwachte ontwikkelingen.
• De begroting omvat alle kosten van de organisatie evenals de “standaard” deelnames en

projecten.
• De twee grote projecten “Vernieuwing website” en “Vernieuwing ledenadministratie” zijn buiten

de begroting gehouden. Kosten zullen ten laste gebracht worden van de
“Bestemmingsreserve Doelstellingsprojecten”.

• De post personeelskosten is hoger omdat per 01-01-2020 de pensioenpremie van de
bureaumedewerkers omhoog is gegaan. Bovendien is er een CAO verhoging per 01-07-2020.

• De posten “Opbrengst winkel en projecten” en “Kosten winkel en projecten” betreffen de
artikelen die via het landelijk bureau besteld kunnen worden en de tweedehands-boeken. Op
dit moment is de verkoop van tweedehandsboeken helaas stilgelegd. Maar zodra de webshop
hiervoor opgeleverd is, kunnen we hier weer een positief resultaat verwachten. Verder
omvatten deze posten de opbrengst van de uren die besteed zijn aan projecten en de directe
kosten van deze projecten. De kosten van de uren die aan de projecten besteed zijn verwerkt
via het resultaat over het verslagjaar.

• Het verwachtte resultaat voor 2021 is -€ 20.750.

5. Conclusies
De KNNV is een financieel gezonde organisatie gegeven de omvang van de reserves. Het eigen
vermogen ter grootte van ca. € 318.486 ultimo 2020 bestaat uit een aantal componenten:
 De Ger van Zanen Bestemmingsreserve, ten behoeve van het ondersteunen van alle

geledingen van de KNNV bij projecten. Jaarlijks is ongeveer € 5.000 beschikbaar. Deze
reserve bedraagt ultimo 2020 ruim  € 82.000. Er werd voor € 5.500 aan Ger van Zanen
Vouchers toegekend in 2020.

 De Continuïteitsreserve als buffer om verplichtingen, met name inzake personeel, huisvesting
en externe communicatie, te kunnen nakomen in financieel moeilijkere tijden is bepaald op
€ 110.000.

 De resterende Bestemmingsreserve Doelstellingsprojecten ter grootte van ca. € 172.000 is
beschikbaar voor activiteiten en projecten KNNV breed op het gebied van bescherming van
natuur en milieu, bevordering van duurzaamheid, etc..

Het eigen vermogen is in 2020 met ca. € 27.405 afgenomen. 

Voor een organisatie die het algemeen nut dient, is een negatief resultaat bij voldoende beschikbare 
middelen verantwoord en wenselijk, daar een dergelijke organisatie niet op zijn geld moet blijven 
zitten, doch zijn doelen op een verantwoorde wijze maximaal moet realiseren. 

Aangezien we een ANBI gecertificeerde organisatie zijn, moeten we om deze certificatie te behouden 
een plan maken hoe we deze reserves aan de verenigingsdoelstellingen gaan besteden. Daarom 
heeft er per 01-01-2020 een herstructurering van de bedragen plaats gevonden over de diverse 
reserves. Het huidige verslag is de combinatie van deze herstructurering op 01-01-2020 en de invloed 
van de resultaten gedurende het boekjaar 2020. 



Bijlage 4.        Financieel verslag KNNV 2020 – 2021 

Vertegenwoordigende Vergadering KNNV 17 april 2021   4 



Bijlage 4.        Financieel verslag KNNV 2020 – 2021 

Vertegenwoordigende Vergadering KNNV 17 april 2021   5 



Bijlage 4.        Financieel verslag KNNV 2020 – 2021 

Vertegenwoordigende Vergadering KNNV 17 april 2021   6 



Bijlage 4. Financieel verslag KNNV 2020 – 2021 

Vertegenwoordigende Vergadering KNNV 17 april 2021   7 


	Bijlage 4 Financieel verslag KNNV 2020_met toelichting
	Voorblad bijlage 4
	AK Balans 2020
	AK resultaat 2020
	AKC Balans en Invent 31-12-2020
	AKC Exploitatie 2020
	ARC balans 2020
	ARC resultaat 2020
	St Fondsen balans 2020
	St Fondsen baten en lasten 2020

	Financieel verslag KNNV 2020 - 2021 met concept-toelichting



