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• De directe lasten van € 21.816. U heeft toegelicht hoe deze kosten tot stand zijn 
gekomen maar hoe gaan we dit verlagen? 

Het bestuur SBK streeft naar zo laag mogelijke kosten, zij probeert de werkzaamheden zo 
efficiënt mogelijk uit te laten voeren. Vanaf eind oktober 2018 is het secretariaat en de 
financiële administratie ondergebracht bij KNV. Als gevolg hiervan is er afscheid genomen 
van het taxiloket en de externe accountant.  
De kosten voor het secretariaat in 2019 zijn behoorlijk lager dan die in 2018. 
Een belangrijk deel van de secretariële en administratieve ondersteuning wordt besteed aan 
het incasseren van de bijdrages, indien een ieder zijn bijdrage binnen de termijn zou betalen 
zou dit een behoorlijk aantal uren schelen.  Daarnaast is het beantwoorden van mail, telefoon 
een belangrijke kostenpost. 

• Managementkosten van € 7.694. Valt hieronder de uurloon die ze ontvangen of 
ook andere dingen zoals reiskostenvergoeding en dergelijke? 

Managementkosten in het jaarverslag (pagina 18) hebben enerzijds betrekking op de 
vacatievergoeding van het bestuur en anderzijds op de administratieve en 
beleidsmatige ondersteuning van de secretaris van SBK aan het Bestuur. De 
vacatiegelden inclusief reiskosten (€ 1093.70) worden, conform statuten, uitsluitend 
verstrekt over de uren van de bestuursvergaderingen. De uren van de secretaris van 
SBK (€6.600,00 zijn op uurbasis gedeclareerd. 

• Crediteuren van € 3.951. Waarom hebben wij crediteuren? Bij wie heeft de SBK 
geld geleend? Hoe is dit tot stand gekomen? 

SBK heeft niemand geld geleend. Het bedrag van € 3.951,18 heeft betrekking op 
kosten die in 2018 zijn gemaakt en gefactureerd en in januari 2019 zijn betaald  

• Reservering implementatie A.V.G Wetgeving € 2.628. Wat heeft SBK gedaan aan 
privacy wetgeving? 

Reservering implementatie AVG wetgeving bedraagt €2000. SBK heeft in 2018 voor 
zover mij bekend geen acties ondernomen op AVG gebied. Deze gelden zijn niet 
besteed en blijven als reserveringspost opgenomen. 

• Kosten drukwerk - vervaardigen keurmerk van € 3.380. Dit is wel heel erg veel voor 
het drukken en plastificeren van ongeveer 200 keurmerken. Hoe is dit tot stand 
gekomen en bij welk bedrijf hebben ze dit laten doen. Ik ben van mening dat dit 
veel goedkoper kan.  

Kosten drukwerk-vervaardigen certificaten bedragen geen € 3380,00 maar €214,00. 
€3380,00 heeft betrekking op administratieve ondersteuning/debiteurenbeheer 
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• Secretariële ondersteuning van € 12.159.  Hier hebben wij het al over gehad, maar 
kunt u toelichten of dit alleen het loon is wat uitbetaald is of zit hier meer achter? 

Dit betreft loon en eventuele reiskosten die gemaakt zijn. 

• Computerkosten van € 2.662. Waar komt dit bedrag vandaan? Het aanschaffen van 
nieuwe computer/Laptop? En waarom neemt dit bedrag t.o.v. 2017 niet af?  U gaf 
aan dat marketingkosten hieronder vallen maar zover ik weet en in de gaten heb 
gehouden is er weinig gedaan aan promotie. Bovendien zijn de promotiekosten 
volgens mij al opgenomen onder het kopje 'verkoopkosten'. Ik snap dus niet zo goed 
waar dit nu vandaan komt. 

Computerkosten hebben te maken met de website, dit is een bedrag dat jaarlijks 
terugkomt. Er is geen laptop aangeschaft o.i.d. Uw opmerking over marketingkosten 
kan ik even niet plaatsen maar ik sluit niet uit dat ik dat zo genoemd heb. Deze kosten 
vallen daar niet onder 

• managementkosten van in totaal € 7.694. Deze in opgesplitst in Managementfee en 
vacatiegelden bestuursleden. Nu snap ik dat de kosten van de bestuursleden 
gedeclareerd worden en valt dus onder vacatiegelden bestuursleden. Wat mij 
verbaasd is het Managementfee van € 6.600 in 2018 en € 10.500 in 2017. Zo veel 
uren is er door het management niet besteed aan de SBK. Gedurende het jaar zijn er 
maximaal 2/3 bijeenkomsten. Misschien zijn er tussendoor bijeenkomsten geweest 
met het klankbord maar ook dit is hooguit 2/3 keer per jaar geweest. Om daar dan in 
2017 € 10.500 voor uit te keren is te veel. Indien er 6 bijeenkomsten zijn geweest dan 
hebben we het over een bedrag van € 1.750. Dan krijgen de bestuursleden wel een 
hele hoge uurloon. 

Managementkosten in het jaarverslag (pagina 18) hebben  enerzijds betrekking op de 
vacatievergoeding van het bestuur en anderzijds op de administratieve en 
beleidsmatige ondersteuning van de secretaris van SBK aan het Bestuur. De 
vacatiegelden inclusief reiskosten (€ 1093.70) worden, conform statuten, uitsluitend 
verstrekt over de uren van de bestuursvergaderingen.  
De uren van de secretaris van SBK (€6.600,00 zijn op uurbasis gedeclareerd. 

Ik herhaal hier het antwoord bij de tweede vraag, ik heb geen antwoord op  de kosten 
van de secretaris (€10500,00 ) in 2017 maar het betreft hier gedeclareerde en 
goedgekeurde uren van de toenmalige secretaris. 

Nogmaals voor alle duidelijkheid: het bestuur ontvangt uitsluitend een vacatie- en 
reiskostenvergoeding voor de bestuursvergaderingen. 


