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Algemeen Huishoudelijk Reglement  

Nivon Natuurvrienden Nederland 

  

  

  

Art. HR.1.        Huishoudelijk Reglement 

  

1.  Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten. De statuten van de 

vereniging hebben voorrang boven het huishoudelijk reglement. De in dit reglement 

voorkomende begrippen hebben, indien deze eveneens voorkomen in de statuten, de 

betekenis die de statuten daaraan geven.  

2.  In het huishoudelijk reglement staan regels van praktische aard die binnen de vereniging 

met elkaar zijn afgesproken. Elk actief lid wordt geacht hiervan kennis te nemen. Daartoe is 

een exemplaar beschikbaar dat is opgenomen in het Nivonhandboek ‘Actief in het Nivon’. 

Het huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd door de Nivonraad. 

  

Art. HR.2.        Indeling Nivonleden 

  

Een lid wordt ingedeeld bij die afdeling die past bij zijn woonplaats, tenzij het lid zelf te kennen 

geeft bij een andere afdeling ingedeeld te willen worden. 

  

Art. HR.3.        Nivonlidmaatschap 

 

Ter bescherming van de persoonsgegevens van de Nivonleden is er een gedragscode Wet 

bescherming persoonsgegevens opgesteld. 

Ook op andere terreinen (seksuele intimidatie, arbozaken, discriminatie etc.) worden door het 

Centraal Bestuur richtlijnen opgesteld die goedkeuring behoeven van de Nivonraad. Deze 

richtlijnen worden gepubliceerd in het handboek en op de (interne) website en mogen niet in 

strijd zijn met de statuten dan wel het Huishoudelijk Reglement. 

  

Art. HR.4.        Nivonraad 

  

1.  De vergadering van de Nivonraad is de belangrijkste bijeenkomst voor de vereniging. Tot 

de formele taken van de Nivonraad behoren het bepalen en toetsen van de hoofdlijnen van 

het (financieel) beleid zoals neergelegd in een beleidsplan en het kiezen en benoemen van 

de leden van het Centraal Bestuur, de Financiële Commissie en commissie van beroep, het 

vaststellen van de statuten en het huishoudelijk reglement. 

2.  Voor het vaststellen van het ledenaantal van een geleding geldt het aantal leden dat een 

geleding telt op 31 december van het voorafgaande jaar. Tot deelneming aan de Nivonraad 

vergadering worden expliciet uitgenodigd de leden van het Centraal Bestuur, de 

Commissie van Beroep en de Financiële Commissie. 

3.  De reiskosten van de op een Nivonraad vergadering aanwezige afgevaardigde komen ten 

laste van de geleding die hem afvaardigt. 

4.  Alle geledingen met stemrecht kunnen tot uiterlijk acht weken voor de vergadering van de 

Nivonraad voorstellen indienen bij het Centraal Bestuur. Het Centraal Bestuur maakt zijn 

voorstellen en de voorstellen vanuit de geledingen uiterlijk vier weken voor de Nivonraad 

vergadering aan de afgevaardigden en geledingen bekend. Alle voorstellen die aan de 

hierboven genoemde voorwaarden voldoen worden – eventueel na amendering – ter 

vergadering in stemming gebracht, tenzij de indieners het voorstel intrekken. 

5.  In de Nivonraad vergadering  kunnen geen besluiten worden genomen ten aanzien van 

onderwerpen die niet op de agenda zijn geplaatst. De enige uitzondering die daarbij wordt 

gemaakt betreft voorstellen die geen uitstel kunnen dulden. Dit ter beoordeling aan de 

aanwezige afgevaardigden. Zonodig wordt hierover gestemd.  
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6. De orde van behandeling van voorstellen is als volgt: indien gewenst, geeft de indiener een 

toelichting; na één of zonodig twee sprekersrondes van woord en wederwoord volgt 

stemming. 

7.  Ordevoorstellen worden onmiddellijk in stemming gebracht. 

8.  Iedere afgevaardigde moet tevoren van zijn bevoegdheid doen blijken door het kunnen 

overleggen van een schriftelijk verklaring van het bestuur van zijn geleding aan het 

Centraal Bestuur.  De voorzitter beslist bij twijfel over de geldigheid van een uitgebrachte 

stem. De voorzitter laat zich bij stemmingen zonodig assisteren door stemmentellers. 

9.  Van de Nivonraad vergadering wordt een verslag en een besluitenlijst gemaakt. Dit verslag 

en de bijbehorende besluitenlijst worden voor de volgende Nivonraad vergadering 

toegezonden aan de geledingen. 

  

Art. HR.5.        Wijze van stemmen 

  

1.  Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, tenzij voor elke vacature één kandidaat 

beschikbaar is en niemand schriftelijke stemming verlangt. 

2.  Een kandidaat die een volstrekte meerderheid (helft plus één) van de uitgebrachte geldige 

stemmen heeft verkregen, is gekozen. Zijn er meer kandidaten dan er plaatsen te vervullen 

zijn. Dan is diegene gekozen met de meeste stemmen. 

3.  Staken de stemmingen bij een verkiezing van personen dan beslist het lot. 

4.  Stemmingen over voorstellen (niet betreffende verkiezing van personen) geschieden 

mondeling, danwel door het opsteken van stemkaarten.  

5.  Een voorstel is aangenomen als het de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft 

verkregen. Staken de stemmen dan vindt een herstemming plaats. Staken hierbij de 

stemmen opnieuw dan wordt het voorstel verworpen. 

  

Art. HR.6.        Centraal Bestuur 

  

1.  Het Centraal Bestuur bestuurt de vereniging op hoofdlijnen met als taak de uitvoering van 

het algemene (financiële) beleid zoals dat door de Nivonraad vergadering is goedgekeurd. 

Het Centraal Bestuur stuurt daartoe onder meer via de directeur het Landelijk Bureau aan.  

 Daarvoor wordt door het Centraal Bestuur een directiestatuut opgesteld. 

 Het Centraal Bestuur heeft verder tot taak het instellen c.q. opheffen landelijke groepen en 

het formuleren van de taak van deze landelijke groepen; het instellen c.q. opheffen van 

geledingen en het goedkeuren van huishoudelijke reglementen van de geledingen. 

 Het toezicht op het financiële beleid vindt plaats aan de hand van het financieel statuut. Dit 

statuut maakt integraal onderdeel uit van dit reglement.  

2.  Het Centraal Bestuur benoemt de leden van de beheercommissie (BHC) van een 

accommodatie. De beheercommissie (BHC) draagt beheercommissie (BHC)leden voor aan 

het Centraal Bestuur nadat zij de instemming voor de kandidatuur heeft verkregen van de 

leden van de accommodatiebeheergroep. 

3.    Daarnaast doet het Centraal Bestuur uitspraak in geschillen, die zijn gerezen (in geledingen) 

indien dit in het belang van de vereniging nodig wordt geacht en organiseert het zij de 

Nivonraad vergadering en andere landelijke bijeenkomsten. 

4.  De leden van het Centraal Bestuur worden voor drie jaar gekozen en treden periodiek (op 

de vergadering van de Nivonraad) af. Zij zijn ten hoogste tweemaal herkiesbaar. Het 

Centraal Bestuur maakt tenminste acht weken voor de vergadering van de Nivonraad 

bekend welke vacatures zijn ontstaan. Het Centraal Bestuur maakt daarbij het gewenste 

profiel bekend. Alle geledingen, genoemd in artikel 9, tweede lid, van de statuten, kunnen 

tot zes weken voor de vergadering van de Nivonraad, kandidaten voor het Centraal Bestuur 

bij het Centraal Bestuur aanmelden. Een aanmelding moet zijn voorzien van een 

bereidverklaring.   

 Het Centraal Bestuur houdt met de kandidaten sollicitatiegesprekken op basis van het 

profiel. Vanuit dit profiel geeft het Centraal Bestuur aan welke kandidaten geschikt zijn. 

Over deze selectie doet de Nivonraad een uiteindelijke uitspraak.  
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 Indien de verkiezing een functionaris betreft (voorzitter, secretaris, penningmeester) die 

volgens de statuten in functie moet worden gekozen, wordt bij de kandidaten vermeld of zij 

voor deze functie worden voorgedragen. 

  

Art. HR.7.        Landelijke groepen 

  

1.   Het Centraal Bestuur kan landelijke groepen instellen. De taak van deze groepen is: het 

organiseren en uitvoeren van landelijke activiteiten op basis van afspraken met het 

Centraal Bestuur. Die afspraken omvatten onder meer omschrijving en afbakening van de 

betrokken activiteiten en de budgettering daarvan. Landelijk groepen kunnen worden 

samengesteld uit leden en externe deskundigen. 

2.   Tot geleding zoals omschreven in de statuten art. 9 lid 2, c landelijke groep (met stemrecht 

op de Nivonraad) is benoemd: 

a. de Nivon reizen; 

b. Zang & Muziekgilde; 

c. Pikafestival; 

d. Wandelen (LWW); 

e. Vrouwen Curus Weken; 

f. Sociale Groepsvakanties; 

g. NivonJong. 

 

 Art. HR.8.        Afdelingen, federaties en regio’s 

  

1. De geleding zoals omschreven in statuten artikel 9 lid 2, a. afdelingen ; en b. federaties of 

regio’s heeft de vorm van een geografische eenheid (afdeling, regio, federatie) met in dat 

gebied woonachtige leden. Voor al deze geledingen geldt dat zij minimaal eenmaal per jaar 

een jaarvergadering belegt in de eerste drie maanden van het jaar. Op deze 

jaarvergadering komen de volgende zaken aan de orde: het beoordelen van het gevoerde 

beleid van het geledingbestuur; het vaststellen van het aantal te verkiezen 

geledingbestuurders; het kiezen van de leden van het geledingbestuur; het goedkeuren van 

de financiële jaarstukken; het dechargeren van de penningmeester; het vaststellen van de 

jaarlijkse begroting; het benoemen van een kascommissie; het beoordelen van de plannen 

van het geledingbestuur voor het komende jaar; het aanwijzen van afgevaardigden naar de 

Nivonraad. 

2.   Geledingen kunnen voor hun werkzaamheden een huishoudelijk reglement vaststellen dat 

geen bepalingen mag bevatten, die in strijd zijn met de statuten of met dit huishoudelijk 

reglement.  

3.  Een geleding heeft een bestuur dat bestaat uit ten minste drie personen. Dit bestuur 

handelt ten minste over de volgende zaken: het verlenen van medewerking aan het 

Centraal Bestuur onder andere bij de uitvoering van Nivonraadbesluiten en landelijke 

activiteiten; het beheer van de geldmiddelen en bezittingen van de geleding; het opstellen 

van de financiële jaarstukken en de jaarlijkse begroting in overeenstemming met de 

daarvoor door de Nivonraad vastgestelde richtlijnen en/of begroting; het uitschrijven en 

regelen van de algemene ledenvergadering van de geleding. 

4.  De bestuursleden van een geleding hebben in beginsel zitting voor drie jaar; elk jaar treedt 

eenderde af. Zij zijn ten hoogste tweemaal herkiesbaar. De namen van de kandidaten voor 

het geledingbestuur moeten tenminste een maand voor de jaarvergadering bij het 

geledingbestuur zijn ingediend en vergezeld gaan van een schriftelijke bereidverklaring dat 

zij de kandidatuur aanvaarden. De bestuursverkiezing heeft plaats in de algemene 

jaarvergadering die jaarlijks wordt gehouden. De voorzitter wordt in functie gekozen. 

5.  De financiering van de geografische geledingen vindt plaats op basis van de systematiek 

zoals die is vastgesteld door de Nivonraad (zie bijlage). 

6.  Als een geledingbestuur een plan wil uitvoeren dat belangrijke financiële risico's 

veroorzaakt of een verzoek om subsidie aan een publiek rechtelijk lichaam wil doen 

verstaat het bestuur zich tevoren met het Centraal Bestuur onder overlegging van een 

begroting. 
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7.  De jaarvergadering van de geleding benoemt een kascommissie die de boeken en de kas 

van de penningmeester onderzoekt en voor de volgende jaarvergadering schriftelijk 

verslag uitbrengt over de administratie en het beheer van de penningmeester gedurende 

het afgelopen jaar.  

8.  Het geledingbestuur zendt binnen een maand na de vaststelling (uiterlijk voor 1 april) door 

de algemene vergadering van de geleding van het jaarverslag een exemplaar, met inbegrip 

van de financiële jaarstukken, naar het Centraal Bestuur.  

      Het geledingbestuur is verplicht te allen tijde inzage te geven van de boeken, gelden en 

kasstukken aan de kascommissie aan het Centraal Bestuur. De financiën kunnen worden 

gecontroleerd door het Centraal Bestuur en de accountant. 

9.  Goederen die zijn aangeschaft voor danwel door geledingen zijn en blijven eigendom van 

het Nivon en alle bezittingen, inclusief (bank) rekeningen staan op naam van het Nivon. 

10. Voor alle actieve leden geldt dat alle daadwerkelijk gemaakte, extra onkosten binnen 

redelijke grenzen, kunnen worden gedeclareerd. Het Centraal Bestuur stelt hiervoor regels 

vast die zijn opgenomen in het handboek. 

11. Het Centraal Bestuur kan in bijzondere gevallen, te zijner beoordeling, een leden- of 

bestuursvergadering van een geleding  bijeenroepen. Het bestuur van de geleding stelt in 

dit geval de nodige bescheiden ter beschikking van het Centraal Bestuur. Deze vergadering 

staat onder leiding van een lid of een gemachtigde van het Centraal Bestuur. 

  

Art. HR.9.        Natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen 

  

1.  Een geleding kan de vorm hebben van een accommodatiebeheergroep van een 

Natuurvriendenhuis en/of kampeerterrein, bestaande uit alle bij deze activiteit betrokken 

actieve leden.  

2.  De Beheercommissie (BHC) (het bestuur van de accommodatiebeheergroep) van een 

Natuurvriendenhuis en/of kampeerterrein heeft een gedelegeerde verantwoordelijkheid 

voor het beleid, exploitatie en het beheer van de accommodatie. 

 De beheercommissie (BHC) stelt hiervoor een vijfjarenbedrijfsplan en een daarvan afgeleid 

jaarlijks een werkplan (begroting en uitvoeringsplan) op. Uitgangspunt van het bedrijfsplan 

is het algemene Nivon beleid. 

 Leden van de accommodatiebeheergroep moeten in de gelegenheid worden gesteld om 

kennis te nemen van het concept bedrijfsplan. Op- en aanmerkingen welke niet door de 

beheercommissie (BHC) worden overgenomen worden ter kennis van het Centraal Bestuur 

gebracht. 

 Het bedrijfsplan behoeft de goedkeuring van het Centraal bestuur. Het bedrijfsplan wordt 

niet dan na overleg tussen beheercommissie (BHC) en Centraal bestuur vastgesteld. 

 Bij een Natuurvriendenhuis en/of kampeerterrein moeten de besluiten worden 

goedgekeurd door het Centraal Bestuur, voor zover zij afwijken van het door het Centraal 

Bestuur vastgestelde bedrijfsplan en/of het toegekende budget. 

3.  Leden van beheercommissie (BHC) worden  unaniem voorgedragen door de 

beheercommissie (BHC) en worden benoemd door het Centraal Bestuur. Benoeming geldt 

voor drie jaar en beheercommissie (BHC)leden zijn ten hoogste tweemaal herbenoembaar. 

4.  De beheercommissie (BHC) bestaat uit ten minste drie personen. 

5.  De beheercommissie (BHC) is verantwoordelijk voor het minimaal eenmaal per jaar 

beleggen van een jaarvergadering voor alle leden van de accommodatiebeheergroep. Op 

deze jaarvergadering komen de volgende zaken aan de orde:  

a. het beoordelen van het gevoerde beleid van de beheercommissie (BHC);  

b. het beoordelen van de plannen van de beheercommissie (BHC) voor het komende jaar;  

c. het aanwijzen van afgevaardigden naar de Nivonraad (niet op voorhand zijnde 

beheercommissie (BHC)leden);  

d. het voordragen van kandidaat bestuursleden voor de beheercommissie (BHC) (de 

kandidatuur moet gedragen worden door een meerderheid van de aanwezigen). Zo ook, 

kan een kandidaat voorzitter aan het Centraal Bestuur worden voorgedragen. Ook deze 

kandidaat dient door een meerderheid van de aanwezigen te worden gesteund. Indien 

nodig wordt over personen schriftelijk gestemd. Indien de beheercommissie (BHC) van 
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de accommodatie beheergroep een afwijkende mening heeft, zal zij deze ter kennis 

brengen aan de leden van de accommodatiebeheergroep en het Centraal Bestuur.  

6.  Voor alle actieve leden geldt dat alle daadwerkelijk gemaakte, extra onkosten binnen 

redelijke grenzen, kunnen worden gedeclareerd. Het Centraal Bestuur stelt hiervoor regels 

vast die zijn opgenomen in het handboek. 

7.  Het Centraal Bestuur kan in bijzondere gevallen, te zijner beoordeling, een vergadering van 

een accommodatiebeheergroep en/of beheercommissie (BHC) bijeenroepen. De 

beheercommissie (BHC) stelt in dit geval de nodige bescheiden ter beschikking van het 

Centraal Bestuur. Deze vergadering staat onder leiding van een lid of een gemachtigde van 

het Centraal Bestuur. 

  

Art. HR.10.        Financieel Statuut 

 

Inhoudsopgave 

 

Financieel Statuut Nivon Natuurvrienden Nederland  

Artikel 10.1 - Algemene bepalingen en definities  

Artikel 10.2 – Taakverdeling  

Artikel 10.3 – De begroting: uitgangspunten voor de begroting  

Artikel 10.4 – De begroting: tussentijdse rapportage  

Artikel 10.5 – Financieel toezicht in de praktijk  

Artikel 10.6 – Treasury 

Betalingsverkeer  

Debiteurenbeheer  

Crediteurenbeheer  

Geldmiddelen  

Artikel 10.7 – Vermogen  

Artikel 10.8 - Slotbepalingen  

Bijlage 1 Juridische entiteiten  
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Financieel Statuut Nivon Natuurvrienden Nederland 

 

 

Het Centraal Bestuur van het Nivon, overwegende dat: 

i. het Centraal Bestuur op grond van artikelen 10, 21 en 23 van de statuten tot de taak en 

bevoegdheid heeft het beheer van de geldmiddelen van het Nivon;  

ii. de Directeur van het Nivon Landelijk Bureau, op grond van artikel 27 van de statuten, 

belast is met het beheer van de geldmiddelen van het Nivon; 

iii. het gewenst is dat het Landelijk Bureau (LB) in de gelegenheid gesteld wordt grotendeels 

zelfstandig het financiële beheer uit te voeren; 

iv. het gewenst is ter invulling van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het 

Landelijk Bureau nadere afspraken te maken tussen het Centraal Bestuur en het Landelijk 

Bureau betreffende het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie; 

v. het Centraal Bestuur eindverantwoordelijk is voor het financiële beheer van het Nivon en 

om deze verantwoordelijkheid te kunnen uitoefenen recht heeft op nader vast te stellen 

informatie en in staat moet worden gesteld controle uit te oefenen; 

 

besluit tot het vaststellen van de volgende regeling:  

 

Artikel 10.1 - Algemene bepalingen en definities  

 

1. de bepalingen van dit Financieel Statuut mogen niet in strijd zijn met het bepaalde in de 

wet, in de statuten en reglementen van het Nivon, het Directiestatuut en met de 

arbeidsovereenkomst van de Directeur Landelijk Bureau (LB);  

2. de bepalingen in statuten en reglementen van het Nivon zijn van toepassing op dit 

Financieel Statuut.  

3. Administratie: het verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten 

behoeve van het besturen, beheersen en functioneren van de organisatie en ten behoeve 

van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.  

4. Financiële administratie: het onderdeel van de administratie betreffende de financiële 

gegevens van de organisatie teneinde te komen tot:  

a. een goed inzicht in de financieel-economische positie;  

b. een goed inzicht in het financiële beheer;  

c. een goed inzicht in de uitvoering van de begroting;  

d. een goed inzicht in het afwikkelen van vorderingen en schulden;  

e. het adequaat afleggen van rekening en verantwoording daarover.  

5. Administratieve organisatie: het stelsel van organisatorische maatregelen gericht op het tot 

stand brengen en het in stand houden van de goede werking van de informatievoorziening 

ten behoeve van het verantwoordelijke management en het Centraal Bestuur.  

6. Financieel beheer: het voeren van beheer over de middelen van het Nivon en het toezicht 

op de uitvoering van de begroting.  

7. Treasury: het beheren van geldstromen en van liquiditeitstekorten en –overschotten. 

8. Rechtmatigheid: het in overeenstemming zijn met beleid, bevoegdheden en 

bestuursbesluiten.  

9. Doelmatigheid: het realiseren van prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van 

middelen of met een bepaalde inzet zo veel mogelijk prestaties realiseren (efficiëntie).  

10. Doeltreffendheid: de mate waarin het beleid wordt gerealiseerd (effectiviteit).  

 

Artikel 10.2 – Taakverdeling  

 

1. Het bestuur van het Nivon hanteert een bestuursmodel dat omschreven kan worden als 

‘besturen op hoofdlijnen’. Dit bestuursmodel heeft de volgende kenmerken:  

a. het denken en handelen van het Centraal Bestuur op het niveau van visie en strategie;  

b. het opdragen van de beleidsvoorbereiding aan de Directeur van het Nivon LB, die 

daartoe beleidsvoorstellen ter besluitvorming aan het Centraal Bestuur voorlegt;  
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c. het opdragen van de uitwerking, detaillering en uitvoering van de besluiten van het 

Centraal Bestuur en de Nivonraad aan de Directeur van het Nivon LB;  

d. het houden van toezicht op de uitvoering van het vastgestelde beleid door het Centraal 

Bestuur onder andere aan de hand van door de Directeur overgelegde (financiële) 

kwartaalrapportages, (financieel) jaarverslag, managementverslagen, directieverslagen 

en dergelijke. 

2.  Op grond van dit bestuursmodel is de volgende taakverdeling vastgesteld:  

a. het Landelijk Bureau is met goedkeuring van de penningmeester verantwoordelijk voor 

het inrichten van de administratieve organisatie, het voeren van de (financiële) 

administratie en het voeren van het financieel beheer;  

b. het Landelijk Bureau draagt met goedkeuring van de penningmeester zorg voor een, 

binnen de mogelijkheden, adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden op het gebied van financieel beheer;  

c. de Nivonraad stelt de jaarlijkse begroting van het Nivon vast en keurt jaarlijks binnen 6 

maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening van het Nivon goed; 

d. de Financiële Commissie wordt benoemd door de Nivonraad en adviseert de Nivonraad 

over de begroting en de jaarrekening; 

e. de Financiële Commissie adviseert de Nivonraad en het Centraal Bestuur, gevraagd en 

ongevraagd, in overige financiële aangelegenheden. Haar controle heeft betrekking op 

de doelmatigheid van de inkomsten en uitgaven van het Nivon. De Financiële 

Commissie zal op verzoek worden voorzien van alle gevraagde informatie. De Financiële 

Commissie wordt in de gelegenheid gesteld periodieke overleggen met de 

vertegenwoordigers van de afdelingen en/of Nivon stichtingen bij te wonen en is 

statutair gerechtigd de Nivonraden bij te wonen en heeft het recht het woord te voeren. 

De samenstelling van de afvaardiging van de Financiële Commissie bij een overleg is ter 

bepaling van de Financiële Commissie. Het Landelijk Bureau stelt onder 

verantwoordelijkheid van het Centraal Bestuur uiterlijk binnen 3 maanden na afloop van 

het boekjaar de concept jaarrekening op in nauwe samenwerking met de 

penningmeester van het Nivon;  

f. de externe registeraccountant, aangesteld door de Nivonraad op voordracht van het 

Centraal Bestuur en kennisnemend van het advies van de Financiële Commissie, 

controleert de concept jaarrekening en geeft op de definitieve jaarrekening een 

accountantsverklaring af vergezeld van een managementletter. Het conceptrapport van 

de accountant en de concept managementletter worden in eerste instantie besproken 

met het Centraal Bestuur;  

g. de Financiële Commissie zal vervolgens overleggen met de accountant waarna zij haar 

bevindingen in een rapport voor de Nivonraad zal vastleggen; 

h. het Landelijk Bureau stelt onder verantwoordelijkheid van het Centraal Bestuur de 

conceptbegroting op in nauwe samenwerking met de penningmeester van het Nivon; 

i. de Financiële Commissie zal het Centraal Bestuur adviseren over de conceptbegroting 

en zal tevens advies uitbrengen aan de Nivonraad.  

 

Artikel 10.3 – De begroting: uitgangspunten voor de begroting  

 

Uitgangspunten voor de begroting zijn: 

a. de begroting wordt opgesteld op basis van het jaarplan voor de betreffende periode en 

bevat de financiële onderbouwing om de doelen uit het jaarplan te realiseren;  

b. de begroting wordt onderverdeeld naar budgetten en binnen de budgetten naar 

hoofdgroepen en subgroepen;  

c. per budget wordt een portefeuillehouder vastgesteld;  

d. de begroting wordt op realistische basis op kwartaalbasis onderverdeeld;  

e. zo nodig kan tussentijds een gewijzigde begroting aan de Nivonraad worden voorgelegd;  

f. Indien voorstellen aan het bestuur kunnen leiden tot hogere of lagere uitgaven of 

ontvangsten voor het lopende begrotingsjaar of voor latere jaren, worden deze financiële 

gevolgen afzonderlijk vermeld en toegelicht. Daarbij wordt tevens aangegeven of en in 

hoeverre, de financiële gevolgen begrepen zijn in de laatst vastgestelde begroting;  
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g. op grond van artikel 10 lid 9 van de statuten is het Centraal Bestuur echter bevoegd 

beslissingen te nemen waarvan de financiële verplichtingen de voor dat boekjaar 

vastgestelde begroting in totaal met niet meer dan 5% overschrijden. Bedraagt de 

overschrijding meer dan 5% maar niet meer dan 10%, dan is het Centraal Bestuur bevoegd 

de voorgenomen beslissingen te nemen, na voorafgaande toestemming van de Financiële 

Commissie. 

 

Artikel 10.4 – De begroting: tussentijdse rapportage 

 

1. Het Landelijk Bureau draagt zorg voor een adequate en tijdige administratie van baten en 

lasten, o.a. door een consequente en consistente wijze van baten- en lastentoerekening.  

2. Voor de aangegane verplichtingen boven € 1.000, -- wordt een verplichtingen-administratie 

bijgehouden. 

3. Het Landelijk Bureau draagt zorg voor een actuele en volledige registratie van de 

bezittingen van het Nivon. Afschrijvingen worden bepaald volgens hetgeen in het 

maatschappelijke gebruik en volgens de betreffende accountingregels in overeenstemming 

met de Richtlijn 640 voor de jaarverslaglegging “Organisaties zonder winststreven”.  

4. De portefeuillehouders zijn verantwoordelijk voor bewaking van de budgets, rekening 

houdend met de aangegane verplichtingen en de ontwikkeling van de aan het budget 

toegerekende baten. Verplichtingen mogen slechts worden aangegaan nadat de 

portefeuillehouder heeft geconstateerd dat ter zake een toereikend budget beschikbaar is 

en het aangaan van die verplichtingen direct verband houdt met de aan het budget ten 

grondslag liggende taakstelling(en). 

5. De portefeuillehouder is verantwoordelijk voor de controle en fiattering van boeking en 

betaalbaarstelling van inkomende facturen, declaraties en dergelijke. Ten laste van de aan 

hem toevertrouwde budgets zullen direct noch indirect kosten worden geboekt zonder de 

toestemming van de portefeuillehouder.  

6. De portefeuillehouders zijn niet bevoegd het budget te overschrijden. Bij een benodigde 

budgetoverschrijding is goedkeuring van het Centraal Bestuur noodzakelijk waarbij het 

uitgangspunt is dat compensatie wordt gevonden in een ander budget.  

7. Binnen een individuele hoofdgroep zijn de portefeuillehouders bevoegd subgroep-budgets 

te middelen, onder de voorwaarde dat de in het jaarplan beschreven doelen daardoor niet 

geschaad worden. Indien er binnen een budgets van een hoofdgroep naar een andere 

hoofdgroep overgeheveld moeten, is goedkeuring van de penningmeester en de 

portefeuillehouder binnen het Centraal Bestuur noodzakelijk.  

8. De Directeur LB is verantwoordelijk voor het minimaal maandelijks volgen van de 

ontwikkeling van debiteuren en crediteuren en de ontwikkeling van de liquiditeitspositie. 

9. Het Landelijk Bureau stelt per kwartaal (met uitzondering van het 4e kwartaal) een 

financiële rapportage op bevattende de resultatenrekening over het betreffende kwartaal. 

De externe accountant controleert deze rapportage en rapporteert over haar bevindingen. 

10. De kwartaalrapportage is beschikbaar in de 6e week na afloop van het betreffende 

kwartaal. 

11. De kwartaalrapportage wordt na gereedkomen door de Penningmeester van het Nivon 

besproken met de Financiële Commissie. Na deze afstemming met de Penningmeester van 

het Nivon overlegt de Financiële Commissie zo nodig met de accountant. De Financiële 

Commissie stelt haar bevindingen op papier ter beschikking aan het Centraal Bestuur. Na 

bespreking van de kwartaalrapportage en de rapportage van de Financiële Commissie 

worden de kwartaalrapportage en de rapportage van de Financiële Commissie ter 

beschikking gesteld aan de afgevaardigden naar de Nivonraad en Afdelingen. 

12. Op initiatief van het Centraal Bestuur worden deze stukken besproken in een vast te stellen 

overleg.  

 

Artikel 10.5 – Financieel toezicht in de praktijk  

 

1. De Kascommissie, genoemd in de statuut-artikelen 9; 17; 25; 28; 29; 30 en 31, is mede de 

Financiële Commissie zoals genoemd in dit document. 
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2. De Financiële Commissie adviseert het Centraal Bestuur en de Nivonraad in financiële 

zaken.  

3. De Financiële Commissie is een orgaan van het Nivon en vervult haar taak onafhankelijk. 

4. De Financiële Commissie heeft de mogelijkheid zich rechtstreeks te wenden tot de 

(onafhankelijke) registeraccountant. Bij het financieel toezicht speelt de Financiële 

Commissie een belangrijke rol, naast de maatregelen op het gebied van financiële 

administratie, budgetbewaking en financiële rapportages. 

5. De Financiële Commissie vervult deze taak namens de leden en wordt daarom door de 

Nivonraad namens de leden benoemd en herbenoemd;  

6. Aan de Financiële Commissie mag uit dien hoofde de autoriteit toegekend worden dat zij 

de leden het comfort biedt dat de financiële gang van zaken op een goede en transparante 

wijze wordt bewaakt en gerapporteerd; 

7. Gezien de rol van de Financiële Commissie die inzage heeft in alle detailinformatie, kunnen 

belanghebbenden (de leden) zich met betrekking tot de financiële onderwerpen beperken 

tot de beoordeling van de hoofdlijnen van het gevoerde beleid c.q. de beoordeling of de 

middelen zoals opgenomen in de begroting doelmatig worden ingezet om de algemene 

doelstellingen te realiseren. 

 

Artikel 10.6 – Treasury  

 

Betalingsverkeer  

Wat betreft het betalingsverkeer geldt het navolgende: 

a. het geldverkeer zal geleid worden via één of meer, in overleg met de penningmeester van 

het Nivon, aan te wijzen Nederlandse bankinstellingen; 

b. contant geldverkeer zal niet plaatsvinden met uitzondering van nader aan te wijzen te innen 

inkomsten en voor het bij uitzondering doen van geringe uitgaven. Indien de waarden in de 

kas een bedrag van €10.000, -- overschrijden wordt het meerdere bij één van de 

aangewezen bankinstellingen gestort;  

c. het verrichten van geldelijke betalingen door het Nivon geschiedt in de regel door middel 

van een overboeking naar een bankrekening van de begunstigde. Betalingen worden 

zoveel mogelijk geclusterd en geschieden in principe eenmaal per week;  

d. de betaling van uitgaven geschiedt op grond van door de portefeuillehouder of het bestuur 

verstrekte betalingsopdrachten. Van de opdrachten tot betaling wordt nagegaan of deze 

zijn getekend door daartoe bevoegde personen. 

 

Debiteurenbeheer  

Wat betreft het debiteurenbeheer geldt het navolgende: 

a. het Landelijk Bureau draagt zorg voor een tijdige en volledige inning van de inkomsten;  

b. het debiteurenbeheer is gericht op een beperking van de uitstaande debiteurenpositie ter 

beperking van het debiteurenrisico en ter beperking van de daarmee samenhangende 

rentederving; 

c. de inning van inkomsten geschiedt op grond van door de portefeuillehouder vastgelegde 

vorderingen uit hoofde van uitgaande declaraties en facturen; 

d. het Landelijk Bureau is bij nalatigheid van de betrokkenen in de tijdige betaling van aan 

Nivon verschuldigde gelden belast met het tijdig nemen van de nodige 

invorderingsmaatregelen waarbij de statutaire en reglementaire bepalingen van 

toepassing zijn. Het Landelijk Bureau overlegt met de Penningmeester voordat 

invorderingsmaatregelen worden getroffen. 

 

Crediteurenbeheer 

Wat betreft het crediteurenbeheer geldt het navolgende: 

a. het crediteurenbeheer is enerzijds gericht op onnodig eerder betalen van facturen dan 

gewenst of noodzakelijk is waardoor sprake is van rentederving, en anderzijds op 

maatregelen ter voorkoming van onnodige boetes of extra rentelasten door te late betaling; 

b. in het algemeen wordt gestreefd naar een betalingstermijn van 30 kalenderdagen;  
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Geldmiddelen 

Wat betreft de geldmiddelen geldt het navolgende: 

a. het Landelijk Bureau draagt zorg voor het beschikbaar zijn van voldoende financiële 

middelen en het uitzetten van overtollige gelden om de activiteiten binnen de begroting te 

kunnen uitvoeren; 

b. het cashmanagement richt zich er op saldi op rekeningcouranten bij de Nivon Vereniging 

of NVH of banken zoveel mogelijk te beperken; 

c. tussen Nivon Vereniging en de NVH wordt een afzonderlijke rekening courant 

overeenkomst afgesloten, waarin de maximale debet stand en het rente tarief zijn 

gespecificeerd; 

d. een negatief rekening-courant saldo bij banken zal slechts voor een korte periode worden 

geaccepteerd; 

e. overtollige liquiditeiten worden ondergebracht bij de daartoe, in overleg met de 

penningmeester van het Nivon, aangewezen Nederlandse bankinstellingen; Afhankelijk van 

de liquiditeitsplanning worden overtollige liquiditeiten op een dagelijks opvraagbare- of 

termijnspaarrekening geplaatst; 

f. overtollige liquiditeiten mogen niet geplaatst worden op rekeningen van buitenlandse 

banken, niet belegd worden in obligaties, aandelen of soortgelijke waardepapieren zonder 

voorafgaande goedkeuring van het Centraal Bestuur; 

g. in geen enkel geval mag op enigerlei wijze worden gespeculeerd met geldmiddelen van het 

Nivon; 

h. de directeur van het landelijk bureau vervult de Treasury functie van de gezamenlijke 

geledingen, afdelingen en stichtingen, daar het Landelijk Bureau het totaaloverzicht van de 

liquiditeitspositie overziet. Hierbij zal het voorzichtigheidsbeginsel gehanteerd worden en 

een controle technische functiescheiding zijn door toezicht van enerzijds de 

Penningmeester en anderzijds de Financiële Commissie. 

 

 

Artikel 10.7 – Vermogen  

 

1. Het Centraal Bestuur zal jaarlijks een minimaal vermogen vaststellen. 

2. Dit garantievermogen zal ter grootte zijn van één jaar vaste lasten 

(aflossing/rentebetalingen/salarissen/huur) en één maand variabele lasten. 

3. In de jaarrekening zal het Centraal Bestuur verslag doen van het garantievermogen en de 

samenhang met de risico’s en de kans dat deze risico’s zich voordoen. 

 

Artikel 10.8 - Slotbepalingen  

 

1. Dit besluit kan worden aangehaald als “Financieel Statuut Nivon’ en treedt in werking op 

24 november 2018.  

2. In alle gevallen waarin dit Financieel Statuut niet voorziet of een verschil van inzicht over 

de uitleg hiervan ontstaat, beslist het Centraal Bestuur, tenzij het een aangelegenheid 

betreft waartoe de Nivonraad bevoegd is. 
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Bijlage 1 Juridische entiteiten 

 

De vereniging draagt de naam: Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en 

Natuurvriendenwerk, afgekort aan te duiden met Nivon. Zij is de Nederlandse sectie van de 

Natuurvrienden Internationale. De vereniging is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de 

Kamer van  Koophandel onder nummer 40530942.  

 

Adres Nivon: 

Nivon Natuurvrienden NL 

Plantage Middenlaan 2 F 

1018 DD Amsterdam 

 

De Stichting Natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen, afgekort aan te duiden met NVH en is 

geregistreerd onder deze naam in het Kamer van Koophandel register met het nummer: 

41199332. De Stichting is gevestigd te Amsterdam. 

 

Adres NVH: 

Nivon Natuurvrienden NL 

Plantage Middenlaan 2 F 

1018 DD Amsterdam 

 

De Stichting G.W. Melchersfonds 

Handelend onder de naam: Sociale Groepsvakanties. Ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 41197584. De Stichting is gevestigd in Amsterdam. 

 

Adres : 

Sociale Groepsvakanties 

Plantage Middenlaan 2 F 

1018 DD Amsterdam 

 

De Stichting Nationale Milieu Estafette 

Handelend onder de naam: eerlijk-Groen. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 411011145. De Stichting is gevestigd in Eenrum. 

 

Adres: 

Eerlijk-Groen 

Plantage Middenlaan 2 F 

1018 DD Amsterdam 

 

 

 

Vastgesteld in de Nivonraad van 7 april 2019 

 

 


