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BOEKJAAR VAN KALENDERJAAR NAAR VERENIGINGSJAAR 
ALV, 16 DECEMBER 2020 

AGENDAPUNT 5 
 

In de statuten van IJshockey Nederland (IJNL) is bepaald dat het verenigingsjaar loopt van 1 
juli t/m 30 juni op het jaar daarop volgend. Hiermee loopt het verenigingsjaar parallel aan het 
speelseizoen met een start in de maand september en eindigt in de maanden maart/april. 
Het financiële boekjaar daarentegen loopt al gedurende lange tijd van 1 januari en eindigt op 
31 december. In de laatste jaren kwam dit verschil in enkele gevallen ter sprake tijdens een 
algemene ledenvergadering (ALV). Door het verschil van begin- en einddatum van 
verenigingsjaar en boekjaar doen zich in de planning & control cyclus de volgende situaties 
voor. Een begroting en jaarrekening wordt per boekjaar opgesteld en raakt dan verschillende 
speelseizoenen. De begroting 2020 bijvoorbeeld omvat de tweede speelhelft van seizoen 
19/20 en de eerste helft van het seizoen 20/21. Voor het opstellen van de jaarrekening geldt 
dit ook. Het is geen wettelijke verplichting om boekjaren en verenigingsjaren gelijk te laten 
lopen en ook financieel administratieve regelgeving geeft hieraan geen opdracht en biedt 
zelfs voldoende mogelijkheden om dat zo in te richten. Het antwoord vinden op de vraag 
waarom bij IJshockey Nederland het boekjaar en verenigingsjaar niet gelijk aan elkaar zijn is 
niet opportuun. Niemand weet het precies, het is op dit moment zo en het bestuur heeft 
belangrijke overwegingen om dat verschil op te heffen. 
Het bestuur vraagt de ALV in te stemmen met het verleggen van het financiële boekjaar en 
dat gelijk te trekken met het verenigingsjaar. Daarmee wordt een verlengd boekjaar 2020 
gecreëerd en beslaat in totaal 18 maanden (van 1 januari 2020 t/m 30 juni 2021). De 
jaarrekening 2020 zal over de 18 maanden worden opgesteld in het derde kwartaal van 
volgend jaar.  
 
Overwegingen: 
 

• De planning & control cyclus beter afstemmen op de sport en daarmee verhogen van 

de transparantie. 

• Bijna alle clubs en verenigingen maken hun begrotingen voor een speelseizoen en 

IJshockey Nederland wil daarop inhaken. 

• Het biedt een mogelijkheid om de gevolgen van de Corona problematiek binnen het 

verlengde boekjaar 2020 op te lossen en niet mee te nemen naar de toekomst. 

Uiteraard heeft het bestuur het mogelijke besluit voorgelegd aan de belangrijkste 
stakeholders: 
 

• Het bestuur heeft advies gevraagd aan de externe accountant en de financiële 

adviescommissie van de ALV. Beiden geven aan dat het gelijk trekken van boekjaar 

en verenigingsjaar goed mogelijk is. Daar waar de financiële commissie aangeeft dat 

beiden voor- en nadelen heeft, geeft de accountant duidelijk aan dit van toegevoegde 

waarde is voor onze vereniging. Wel geven beiden aan dat de keuze van het bestuur 

leidt tot verhoogde transparantie en inzicht. 

• Navraag bij NOC*NSF als belangrijke subsidieverstrekker leert dat er vanuit die 

organisatie geen belemmering is voor het plan van het bestuur. Wel is het zo dat 

NOC*NSF de subsidie blijft verstrekken per kalenderjaar. Voor het continueren van 

deze subsidierelatie is het noodzakelijk om de planning & control cyclus aan te 

passen. Met name waar het gaat om de deadlines voor de verschillende 

subsidieproducten, de aanvraag en de verantwoording.   

• Bij onze financieel administratieve ondersteuner BONDcenter is de verschuiving van 

boekjaar goed in te richten en daarna uit te voeren.  



 
 

3 

 

Wat zijn de gevolgen: 
 

• Begrotingen en meerjarenbegrotingen worden gepresenteerd in de ALV van juni en 

daarmee korter voor het nieuwe seizoen. Waardoor besluiten door clubs en 

verenigingen beter kunnen worden meegenomen in hun eigen begrotingen. 

• De jaarrekening wordt gepresenteerd in de ALV van IJNL in november of december. 

• Facturatie aan clubs vindt plaats aan het begin van het speelseizoen en geldt dan 

voor het komende speelseizoen. 

• Boekjaar 2020 zal 18 maanden beslaan. 

Een punt van aandacht blijft het moment van facturatie van IJNL. Facturatie van 
lidmaatschappen, competitieafdrachten, et cetera in het najaar doet vermoeden dat het 
vooraf gefactureerd wordt. Door de inrichting van de administratie van IJNL blijkt dit feitelijk 
achteraf te zijn. Dit is een vrij administratief technisch verhaal, maar dat komt alleen aan de 
orde als er iets verandert. Bij gelijkblijvend beleid zouden we het niet eens merken. Het 
bestuur bekijkt nog of dit euvel in één keer wordt opgelost of dat we hier een aantal jaren 
voor uittrekken om de eventuele pijn uit te smeren. Dit punt nemen we mee in de afwikkeling 
van boekjaar 2020 en wordt in de ALV van juni 2021 aan de vergadering voorgelegd. 
 
Met positief advies van de belangrijkste stakeholders verzoekt het bestuur de 
vergadering in te stemmen met het verleggen van het financiële boekjaar en dat gelijk 
te trekken met het verenigingsjaar. 
 
 


