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Welkom
Bij het Ledencongres van 

FNV Horecabond
We starten om 10.00 uur
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Spelregels
• Heb je vragen tijdens het Ledencongres, stel ze dan aan de host via Q&A (knop onderin beeld). Bij de 

functie All questions bij Q&A zie je alle gestelde vragen.

• Host tijdens Ledencongres is Koert Peperkamp en back-up Fanneke Verlind:
- Host geeft waar nodig het woord
- Host maakt de stemmingen/polls
- Host deelt de uitslagen

• Individuele vragen over werk en inkomen naar: info@fnvhorecabond.nl

• Opname voor verslaglegging, wordt hierna verwijderd.

• Stemmen gaat via de poll functie, uitleg volgt bij stemming.

• Heb je technische problemen tijdens het Ledencongres, neem dan contact op met: 
onze technische helpdesk op nummer 036 535 85 60.

mailto:info@fnvhorecabond.nl
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Programma Ledencongres 
• Opening door Dick Koerselman, voorzitter FNV Horecabond
• Impact Coronacrisis sectoren
• Jaarverslag 2019 FNV Horecabond

Korte pauze, vragen stellen via Q&A

• Behandelen extra vragen 
• Vaststellen Jaarrekening
• Verlenen décharge gevoerde beleid
• Toelichting verkiezing en Corona

Korte pauze, vragen stellen via Q&A

• Behandelen extra vragen verkiezingen
• Vaststellen herbenoemen bestuur
• Afsluiting door Dick Koerselman

Einde Ledencongres rond 12.30 uur
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• Horeca

• Catering

• Recreatie

• Stand van zaken pensioenen

Impact Coronacrisis sectoren
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Instroom en uitstroom januari tot en met mei 2020 - 2019
Sector Instroom jan-mei 2020 Instroom jan-mei 2019

Horeca 1.897 952

Catering 169 137

Recreatie 54 55

ZZP 15 0

Totaal 2.135 1.144

Sector Uitstroom jan-mei 2020 Uitstroom jan-mei 2019

Horeca 1324 1268

Catering 128 147

Recreatie 75 77

ZZP 2 0

Totaal 1.529 1.492
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Dienstverlening
• Sinds 16 maart alleen digitaal bereikbaar via mail, chat en social media

• Scholing en ontwikkeling: webinars ontwikkeld en snellere livegang
Opleidingsplatform

• Horeca Info als download

• Samenwerking Gastvrijheidscoach
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Korte pauze – 10 minuten
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Jaarverslag 2019 FNV Horecabond
• Verandering vaststellen t.o.v. vorig jaar

• Onderdelen jaarverslag
• Bestuursverslag
• Jaarrekening
• Overige gegevens

• Doel afleggen verantwoording en basis voor verlenen décharge 
bestuur

• Belangrijke gebeurtenissen 2019:
• Reorganisatie
• Acties catering
• Verdere besparingen gerealiseerd
• Op koers voor het komen tot een sluitende 

exploitatiebegroting voor het jaar 2022
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Contributie leden
€ 3.438.721

Vacatiegelden € 74.098

(Negatief) exploitatieresultaat 
€ 3.722.624

(Verenigings-)activiteiten € 119.924

Collectieve belangenbehartiging  € 422.614

Individuele dienstverlening € 88.050

Personeelskosten
€ 4.334.743

Communicatie en Ledenwerving
€ 523.592

€ 8.007.283 € 8.007.283

Jaarverslag 2019 FNV Horecabond – exploitatieresultaat

Algemene kosten
€ 775.240

Afschrijvingskosten € 153.120

Overige baten 
€ 771.840

Reorganisatiekosten
€ 1.590.000

Negatief exploitatieresultaat
exclusief vorming
reorganisatievoorziening: 
€ 2.132.624
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Contributie leden
€ - 9.171

Vacatiegelden € 1.913

(Negatief) exploitatieresultaat 
€377.099

(Verenigings-)activiteiten € 4.638

Collectieve belangenbehartiging  € 39.616

Individuele dienstverlening €14.078

Personeelskosten
€ -201.764

Communicatie en Ledenwerving € 41.086

€ 412.830 € 412.830

Jaarverslag 2019 FNV Horecabond
Verschil exploitatieresultaat vs begroting

Algemene kosten
€ 64.083

Afschrijvingskosten
€ -189.057

Overige baten 
€ 42.989 Reorganisatiekosten

€ 640.150
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VERLOOP EXPLOITATIERESULTAAT OP 
HOOFDLIJNEN IN EUR 1.000
Item Omschrijving 2018 2019 * 2020 **

1 Baten (4,334)              (4,285)              (4,205)              

2 Personeelskosten 4,954               4,335               3,626               

3 Overige lasten 2,260               2,083               2,404               

Totaal (verlies) 2,880               2,133               1,826               

Delta t.o.v. vorig jaar (748)                 (307)                 

* Jaarverslag, exclusief opname reorganisatie voorziening ad EUR 1.590K en exclusief opbrengsten uit beleggingen ad EUR 4.032K

** Op basis van de begroting voor 2020, als vastgesteld door het hoofdbestuur op 6 februari 2020

In 2020 opbouw naar structureel en incidenteel:

Item Omschrijving Incidenteel Structureel Bedrag

1 Baten (33)                    (4,172)              (4,205)              

2 Personeelskosten 1,066               2,560               3,626               

3 Overige lasten 442                   1,962               2,404               

Totaal (verlies) 1,476               350                   1,826               
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Terugkoppeling accountantscontrole 
2019 FNV
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Jaarverslag 2019 FNV Horecabond

Vooraf ontvangen vragen:

Er zijn een aantal vragen gesteld en beantwoord van tevoren. Er zijn 
geen vragen meer open.   
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Verlenen decharge gevoerde 
beleid
Toelichting
Met het verlenen van décharge aan het Hoofdbestuur voor het gevoerde beleid zegt het 
Ledencongres feitelijk dat het Hoofdbestuur haar taken naar behoren heeft vervuld. Ook dit 
is nieuw bij FNV Horecabond, maar gebruikelijk bij andere organisaties. 

Het effect van het verlenen van décharge is dat de leden van het Hoofdbestuur niet later 
door de vereniging persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het gevoerde 
beleid: zij hebben daarover aan het Ledencongres verantwoording afgelegd en het 
Ledencongres heeft dat geaccepteerd.

Doordat de déchargeverlening in het verleden niet aan het Ledencongres is gevraagd, vragen 
we dit keer aan het Ledencongres om het Hoofdbestuur voor de gehele zittingsperiode 
décharge te verlenen. 



Ledencongres 15 juni 2020

Korte pauze – 10 minuten
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Behandelen extra vragen Jaarverslag 2019
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Behandelen extra vragen Verlenen decharge gevoerde beleid
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Vaststellen Jaarrekening 2019

• Het Ledencongres stelt de jaarrekening voor het jaar 2019 vast. 
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Verlenen decharge gevoerde beleid

• Het Ledencongres verleent décharge aan het Hoofdbestuur voor het jaar 
2019, alsmede voor de eerdere jaren behorende bij de huidige 
zittingsperiode van 4 jaar.
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Toelichting verkiezing en Corona
Korte samenvatting toegezonden notitie:

• 4 jaar geleden verkozen (enkelen later) → Termijn loopt nu af!
• Februari 2020: procedure DB gestart én afgerond
• Maart 2020: Ledencongres met statutenwijziging voor procedure HB

>> Ging niet door!
• Begin April 2020: Ledencongres van mei niet mogelijk, ook niet digitaal. Procedure 

HB niet opgestart. Overleg notaris over waarneming ‘oude’ bestuur
• Eind April 2020: Noodwet; toch digitaal Ledencongres mogelijk
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Toelichting verkiezing en Corona
Twee opties

• Optie 1: snel digitale procedure en verkiezingen
Voordelen: volwaardige verkiezingen, daarna duidelijkheid
Nadelen: - Zoektocht naar bestuursleden nodig, in korte tijd en alleen digitaal

- Wens van portefeuilles, goede voorlichting versterkt
- Bij meerdere kandidaten is debat minder goed mogelijk bij digitaal congres

• Optie 2: Uitstel van HB-verkiezingen
Voordeel: er is een bestuur, zodra Corona-maatregelen dat toestaan rustig en op goede 
wijze zoeken naar nieuwe kandidaten
Nadeel: simpelweg uitstel onmogelijk, dus na overleg met notaris herbenoemen voor vier 
jaar met toezegging van z.s.m. verkiezingen
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Toelichting verkiezing en Corona
Bijzonderheden

• DB-kandidaten zijn door hele procedure heen met positief advies van de 
toetsingscommissie. Er zijn ook geen tegenkandidaten. Daarom niet 
opnieuw verkiezingen voor DB, alleen voor overige HB-posten.
QUOTES TOETSINGCOMMISSIE

• Michel en Carlo om privéredenen niet meer beschikbaar. Bestuur toch 
volwaardig, ondanks vacatures.
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Toelichting verkiezing en Corona
Vooraf ontvangen vragen over dit punt:
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Korte pauze – 10 minuten
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Behandelen extra vragen verkiezingen
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Vaststellen herbenoemen bestuur
Het Ledencongres herbenoemt het huidige Hoofdbestuur met 
uitzondering van Carlo Snoek en Michel Hooglugt voor een 
periode van vier jaar. Zodra mogelijk, naar oordeel van het HB, 
wordt er alsnog (tussentijdse) verkiezingen georganiseerd voor 
HB m.u.v. het DB.

Voorts verzoekt het Ledencongres het Hoofdbestuur om, zodra dat 
naar het oordeel van het Hoofdbestuur weer mogelijk en 
verantwoord is, alsnog (tussentijdse) verkiezingen te organiseren. 
Die verkiezingen zijn voor alle Hoofdbestuursfuncties met 
uitzondering van de functie van Voorzitter en Secretaris-
Penningmeester, wetend dat de democratische procedure voor 
deze functies al wel is doorlopen.
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Bedankt voor jullie aanwezigheid!


