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Geachte heer Paap,
Naar aanleiding van uw brief, d.d. 2 mei 2019, waarin u positief advies heeft uitgebracht over de
jaarrekening 2018, ontvangt u hierbij de onze reactie op uw suggesties, gemaakte opmerkingen en
gestelde vragen:
-

Het Consilium meent dat het voor de toegankelijkheid van de jaarrekening voor de
leden goed is als er een “lekensamenvatting” zou worden gemaakt.
Dit is een goede suggestie en daarom is er een samenvatting van de jaarrekening op kngf.nl
gepubliceerd. De jaarrekening is een ‘technisch’ document dat aan wettelijke bepalingen en
richtlijnen moet voldoen. We hebben ons best gedaan de jaarrekening zo begrijpelijk
mogelijk op te stellen.

-

Er is nog niet eerder een negatief rendement op het eigen vermogen geweest. Is daar
een aanwijsbare oorzaak voor? Heeft het te maken het inschakelen van een andere
vermogensbeheerder?
Ook in 2008 en 2011 was er een negatief rendement op onze beleggingen. Wat het jaar
2018 betreft, liet december een diepe daling zien. Dit verlies is ruimschoots goedgemaakt;
vanaf januari 2019 stegen de koersen weer.
We beleggen voor de lange termijn en conform het KNGF beleggingsstatuut. De risico’s zijn
beperkt. Onze beleggingen leveren een veel beter rendement op dan een spaarrekening.
De vermogensbeheerder heeft zijn werk goed gedaan. Om te vergelijken hoe onze
beleggingen het doen, gebruiken we benchmarkgegevens. Ondanks het negatief
rendement, deden onze beleggingen het beter dan de benchmark.

-

Het Consilium meent dat de potten van de RGF’en (het eindvermogen van de
regionale genootschappen bij de modernisering van de vereniging is in fondsen per
voormalige RGF ondergebracht) nog steeds erg vol zijn. Terwijl ze zijn bedoeld om
regionale activiteiten voor de leden te organiseren.
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De beheercommissies beheren deze fondsen. Het KNGF heeft hier geen zeggenschap
over. Het kantoor organiseert vanuit deze fondsen activiteiten in de regio’s. Aanvragen voor
activiteiten worden gedaan bij de beheercommissies.
-

Het Consilium constateert dat het rooster van aftreden het risico van discontinuïteit in
zich bergt.
Het bestuur is zich bewust van dit risico en zal tijdig maatregelen nemen om de continuïteit
te borgen.

-

Het KNGF is in 2018 eigenrisicodrager voor het ziekteverzuim geworden. Welke
overwegingen hebben hier een rol in gespeeld en welke risico’s brengt dit beleid met
zich mee?
Door eigenrisicodrager voor het ziekteverzuim te zijn, hebben we meer invloed op de manier
waarop we het verzuimbeleid en de re-integratietrajecten uitvoeren.
Daarnaast zijn we financieel voordeliger uit.

-

Destijds is voor de fysieke veranderingen op kantoor een kostenonderbouwing
gegeven. Daaruit bleek dat de benodigde investering in enkele jaren zou worden
terugverdiend. Dat kan niet worden teruggevonden in de cijfers.
Dit betreft de post huisvesting en catering. Vergeleken met de jaren daarvoor wordt vanaf
begin 2017 jaarlijks ruim € 300.000 minder uitgegeven in vergelijking met voorgaande jaren.

-

Consilium merkt op dat er in 2018 minder KNGF-leden zijn en dat het aantal
registerleden is toegenomen. Is er al een effect van de nieuwe contributiestructuur en
de communicatie hierover te zien?
Het is nog te vroeg om iets te kunnen zeggen over het effect van de nieuwe
contributiestructuur.

-

Op basis van de jaarrekening is het Consilium benieuwd of de regio nog wel
voldoende wordt bediend en/of continuïteit gewaarborgd is.
De formatie van de afdeling AML is uitgebreid. We vragen regelmatig wat leden van onze
regionale activiteiten en scholingen vinden. Deze worden goed worden gewaardeerd.

-

De formatie op de afdeling belangenbehartiging blijft achter bij de begroting terwijl
die bij ICT wordt overschreden. Het Consilium vraagt zich af of dat strookt met het
speerpunt op belangenbehartiging?
Hoewel we fors inzetten op het werven van de juiste mensen, is het lastig om de vacatures
bij de afdeling Belangenbehartiging op te vullen. We verwachten dat in 2019 de afdeling op
volle sterkte is.

-

Het Consilium merkt op dat soms de specificaties in de jaarrekening niet helemaal
duidelijk zijn, zo is het bijvoorbeeld moeilijk te vinden hoeveel budget naar de BI’s toe
gaat etc.
Het bestuur begrijpt de vraag en zal bekijken op welke manier de specificaties duidelijker
kunnen worden gepresenteerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Met vriendelijke groet,

Guido van Woerkom
Voorzitter KNGF

