
Verantwoording afrekening 2015 H.E.M.A.Bond Nederland

Contributie:
- We hadden tijdens de ALV afgesproken dat elke beoefenaar via zijn of haar club 

10 euro moest afdragen. Tijdens het Heffac 2015 is er aangegeven dat wij deze 
10 euro niet nodig hebben. Toen hebben de aanwezige geassocieerden 
aangegeven dat de contributie hetzelfde kon blijven. Toch hebben wij dit naast 
ons neergelegd en willen wij maar 5 euro per lid vragen.  Dit om twee redenen: 1. We 
hebben nog niet zoveel geld nodig. 2. We hebben niet de kosten gemaakt waarvoor we dit 
nodig hebben.  De clubs die op dit moment al betaald hebben zullen wij de 5 euro die zij te 
veel hebben betaald omzetten naar een voorschot voor het seizoen 2016. Het gaat hier om 
de volgende clubs: SHS, MSK, Zwaard & Steen, Noorderwind, Langenort en Mars. Alle 
andere clubs zijn op dit moment debiteuren. 

Debiteuren:
- We hebben een hoog bedrag aan debiteuren dit heeft twee oorzaken: 1. KDF hebben wij 

nooit gegevens van ontvangen ook niet na herhaaldelijk vragen. Daarom hebben wij toen 
maar een factuur verstuurd gebaseerd op geruchten van hun leden aantal. Zij hebben dit 
dan ook niet betaald en er was hier geen communicatie over mogelijk. Ons voorstel is, 
gezien het vertrek van KDF, om deze debiteur dan ook af te schrijven. 

- We hebben afgelopen jaar veel achter ledengegevens aan moeten zitten dit heeft de 
ontwikkeling van de Bond enorm vertraagd. Daarom is er nu gekozen om voor volgend jaar 
een ledenadministratie systeem in te voeren met twee inschrijfmomenten voor alle clubs: 1 
maart en 1 november.  Graag horen wij van de ALV hoe wij kunnen zorgen dat deze 
deadlines gehandhaafd kunnen en moeten worden. 

- Daarnaast heeft een debiteur aangegeven niet in staat te zijn het openstaande bedrag in 
één keer te betalen. Echter, na herhaaldelijk vragen, mailen, voicemail en bellen bestaat nog 
geen duidelijkheid hierover. 

- De andere debiteur, heeft aangegeven z.s.m. te gaan betalen. 
Andere bijzonderheden:
- We hebben geld uitgegeven aan Patches, dit ter promotie van de Bond en hier een kleine 

vergoeding voor gevraagd. We hebben er van de 200 stuks nog 75 over dus maak ons los! 
- In de Balans is te zien dat we een hoeveelheid gereserveerd hebben. Dit omdat we deze 

facturen/bonnetjes nog niet binnen hebben of dat het nog niet uitgevoerd is.
- Declaraties indienen, wat opvalt is dat er op dit moment te langzaam gedeclareerd word bij 

de bond dit heeft tot gevolgen dat BTW terug vragen vaak niet meer tot de mogelijkheden 
behoort. Hier moet zowel de penningmeester als de gene die voorschiet beter op letten en 
de declaraties  zo snel mogelijk inleveren. 


