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Beste bestuurder,
Sinds jaar en dag is reglementair bepaald dat de KNVB van alle verenigingen het financiële
jaarverslag ontvangt. Deze gegevens geven inzicht in de financiële stand van zaken in het
amateurvoetbal. Ook voor verenigingen zélf is het van toegevoegde waarde. Het stelt in staat te
vergelijken met andere verenigingen. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk dat zoveel mogelijk
verenigingen hun gegevens aanleveren.
Vanwege bovenstaande nodigen wij je uit het financieel jaarverslag 2018/’19 in te vullen.
Wij verzoeken je vriendelijk ons vóór 1 april 2020 in het bezit te stellen.
-

Verenigingen uit de Tweede en Derde divisie kunnen deze oproep naast zich neerleggen
omdat zij hun financiële gegevens indienen bij de licentiecommissie.
Omni-verenigingen kunnen hun financieel verslag over de omni per email aanleveren bij hun
Verenigingsadviseur.

Sportlink Club
Alle verenigingen beschikken over Sportlink Club, van daaruit kan de aanlevering worden verricht.
Voor de invuller (veelal penningmeester) geldt dat de ledenbeheerder van de desbetreffende
vereniging voor hem/haar een gebruikersnaam en wachtwoord moet aanmaken, dan wel dat deze al
geautoriseerd is. De penningmeester kan vervolgens het programma 'inleveren financieel jaarverslag'
downloaden, invullen en zorgen voor digitale verzending.
Invulinstructie tabblad lasten en baten
- Alleen de kolom “Werkelijk 2018/’19” hoeft te worden ingevuld.
- Invullen kan op regelniveau, maar het volstaat al als alleen de totaaltelling wordt ingevuld.
Service: de benchmark
Wanneer je aanlevert via Sportlink Club kun je via benchmarkrapportages de financiële situatie van je
vereniging vergelijken met die van andere verenigingen. Je kunt dan een keuze maken op basis van
de resultatenrekening en de hoogte van de contributie. Ook is het mogelijk je vereniging te vergelijken
met verenigingen van hetzelfde speelniveau, op postcode en/of met eenzelfde ledenaantal.
Rest ons je een mooie tweede seizoenshelft te wensen.
Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND
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