
 

 

Financiering in tijden van corona 

Abstract 
 
Na een periode van ongeveer 75 jaar ononderbroken groei trad, na de 
eeuwwisseling, een periode van neergang in. Het Nivon werd ingehaald door de 
tijd. Het economisch bestaansrecht van de vrijwilligersorganisatie Nivon werd na 
2016 weer teruggevonden: in de wijze van financiering en de vernieuwing van 
allerlei gestagneerde processen. 
 
Het document “Nivon-125 Ledenvriendelijkheid1” analyseert dat vanaf 1977 het 
financiële beleid veranderde met de bouw van de nieuwe Bosbeek. Vanaf dat 
ogenblik wordt, met steeds hogere hypotheken, met ongekende verliezen 
gewerkt. De overschakeling in 1977 naar het opnemen van grote hypotheken is 
de hoofdoorzaak van het technisch faillissement in 2015 van het Nivon geworden. 
 
Een vrijwilligersorganisatie als de Stichting Natuurvriendenhuizen zal zonder 
schuldenlast veel beter functioneren, vond het CB in 2016. De externe 
hypothecaire schulden worden afgebouwd. Het Nivon gaat, na de afbouw van de 
schulden, verder als “een familiebedrijf”, zonder externe financiering door 
commerciële banken. 
 
Het Nivon staat nu op het punt deze kapitale fout te herhalen door wederom 
commerciële hypothecaire leningen aan te gaan, voor nieuwbouw. Zo financier je 
geen vrijwilligersorganisatie was toch de les? Het bedreigt het voortbestaan van 
het Nivon op langere termijn: Nivon-100 zal wel worden gehaald, maar Nivon-125 
niet meer. 
 
De Nivonraad zal een lange termijn financieringsstrategie moeten 
vastleggen. Financieringsbeleid leent zich niet voor ad hoc beslissingen. De 
kennis en instrumenten voor de Nivonraad zijn aanwezig maar worden (nog) niet 
als zodanig herkend, laat staan toegepast. Dit essay2 is geschreven om kennis te 
delen met de Nivonraad, om van daaruit de aanzet tot een langdurig, stabiel en 
gedragen financieringsbeleid te vormen. 

 
1 Nivon-125 Ledenvriendelijkheid; 4 april 2019 JCB 
2 Een essay is een artikel over een onderwerp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse 

verschijnselen, problemen of ontwikkelingen. 
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Inleiding 
 
De Nivon Natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen zijn gegroepeerd in de 
Stichting NVH, die opereert zonder winstoogmerk. Het resultaat wordt altijd 
weer geherinvesteerd in de Stichting. De NVH is btw-plichtig, maar vrijgesteld 
van vennootschapsbelasting. De NVH is een werkmaatschappij van het Nivon. 
Het Stichtingsbestuur is identiek aan die van de Nivon vereniging. Door deze 
constructie staat het Nivon als socialistische vereniging met de Stichting NVH in 
principe los van kapitaaleisen die de markt oplegt aan een normale 
bedrijfsvoering. 
 
Natuurvriendenhuizen zijn wel gehouden aan een gezonde bedrijfsvoering. De 
Natuurvriendenhuizen maken immers kosten en hebben inkomsten nodig om die 
kosten te dekken.  
 
 

Schulden bij een vrijwilligersorganisatie 
 
Vrijwel iedereen die binnen de Natuurvriendenhuizen actief is maakt plannen 
voor een betere toekomst, die veel geld kosten. Daar kunnen nieuwe schulden 
voor worden gemaakt of er kan voor worden gespaard. 
 
Schuld is niet risicoloos, schuld moet altijd weer worden afbetaald.  Elke maand 
ploft die rekening weer op de deurmat van het Nivon. Als een schuld in de vorm 
van een hypotheek is opgenomen dan eist de bank meerdere Nivonhuizen op als 
onderpand. Als de schuld te hoog oploopt zal het Nivon gedwongen zijn 
onderpanden te verkopen. Door deze externe druk is het Nivon Ons Honk en het 
August Reitsma huis onnodig kwijtgeraakt. 
 
NTKC, een vrijwilligersorganisatie zoals het Nivon, met 20 kampeerterreinen in 
beheer, voert een ander financieel beleid: het heeft geen schulden! Integendeel, 
het NTKC heeft altijd rond de 500.000 euro kasgeld in voorraad. Zij financieren 
hun investeringen vanuit hun kasgeld positie. Simpel gezegd: ze sparen ervoor. 
 
Waar het Nivon 200.000 euro per jaar aan rente- en aflossing betaalt, bedraagt 
deze rekening voor de NTKC nul euro per jaar. De sommering van 
rentebetalingen door het Nivon (NVH), vanaf 2004 t/m 2019, is 2,5 miljoen euro! 
Voor dat bedrag had het Nivon een nieuw natuurvriendenhuis kunnen bouwen in 
plaats van er twee te moeten verkopen. Het NTKC heeft over dezelfde periode 
nul euro aan rente betaald. Het NTKC heeft een langdurig, stabiel en gedragen 
financieringsbeleid. Zo werkt hun keuze om te investeren zonder externe 
schulden te maken gunstig uit. Het brengt rust in de vereniging, die zich kan 
bezighouden met haar werkelijke doelen. 
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Bij familiebedrijven zien we over het algemeen nauwelijks externe financiering. 
Ze overleven recessies zonder al te veel problemen. Als de rente laag staat gaan 
deze organisaties zich niet volladen met schulden. De risico’s op langere termijn 
zijn immers te groot. Schulden maken is niet risicoloos, het kan hun voortbestaan 
bedreigen. 
 
De hypothecaire schuld van het Nivon (NVH) is in 2019 al teruggebracht tot onder 
de 1 miljoen euro. We moeten in de Nivon geschiedenis terug tot 1975 om 
eenzelfde hypotheeklast te vinden. De totale schuldenlast is teruggebracht van 
6,5 miljoen euro in 2006 naar 2,2 miljoen euro in 2019. Het Nivon (NVH) arriveert 
weer in de eerste periode van haar bestaan, toen leningen vooral bij bevriende 
organisaties waren ondergebracht. Bij ongewijzigd beleid zal het Nivon in 2024 
hypotheekvrij zijn. Er is geen enkele plausibele reden om het ingezette financieel 
beleid nu overboord te gooien.  
 
Als men een vrijwilligersorganisatie met hypotheken van een commerciële 
organisatie mengt dan eindigt men met een disfunctionerende commerciële 
vrijwilligersorganisatie. Nadenkende vrijwilligers vragen zich af waar ze nu 
eigenlijk zo hard voor werken? Het eerlijke antwoord is dat ze werken voor de 
bank: om de aflossing te betalen. Dit was de situatie van het Nivon tussen 1977 en 
2015. 
 
De Nederlandse Jeugdherberg Centrale (NJHC) heeft dat goed begrepen toen ze 
vanaf 2003 werden omgebouwd tot de hostel organisatie Stayokay. De 
organisatie werd commerciëler en negen vestigingen (!) die niet aan de 
commerciële eisen voldeden zijn sindsdien gesloten. 
 
De Nivon-geschiedenis en die van de NJHC leert ons dat het opnemen van 
commerciële hypotheken gepaard zal moeten gaan met de professionalisering 
van de organisatie. Dat was de keuze van het toenmalige Centraal Bestuur, 
voorgelegd aan de Nivonraad van 2009. De onderliggende toon was dat de 
vrijwilligers het probleem waren (…). Het echte probleem, de commerciële 
financiering, werd niet onderkend. Dat plan werd door de Nivonraad afgewezen 
en het Centraal Bestuur trad af. 
 
De uiteindelijke consequentie bij het opnemen van een commerciële hypotheek 
is de overschakeling van vrijwilligerswerk naar professionalisering. De vragen uit 
2009 moeten nu weer gesteld worden: “Wil het Nivon stoppen met het 
vrijwilligerswerk?” “Wil het Nivon op termijn alle kleinere huizen afstoten, omdat ze 
commercieel gezien niet interessant zijn, zoals bij de NJHC?” “Blijven dan alleen 
Zeehuis, Banjaert en het Hunehuis commercieel overeind?” “Dragen we de 
kampeerterreinen op termijn over aan de NTKC?” Dat zijn de fundamentele vragen 
die moeten worden gesteld, voordat commerciële hypotheken voor nieuwbouw 
worden opgenomen. 
 
Het NTKC-financieringsmodel is een wenkend alternatief, het Nivon is er vrijwel 
klaar voor. Hier zal de discussie over moeten gaan. 
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Kasstroom 
 
Om in te zien dat het Nivon (NVH) zonder al te veel problemen kan 
overschakelen naar een stabieler financieringssysteem moeten we inzicht 
hebben in de begrippen kasstroom (cashflow) en winst. 
 
De kasstroom is het verschil tussen de in- en uitstroom van liquide middelen 
(geld) of te wel het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven over een 
periode. Het is voor het Nivon (NVH) belangrijk om in termen van kasstroom te 
denken in plaats van winst. Dit geeft een beter inzicht in de kredietwaardigheid 
van de vereniging en vooral de beschikbare investeringsruimte. 
 
In de winstcijfers zijn allerlei boekhoudkundige zaken verwerkt, zoals 
bijvoorbeeld afschrijvingen. Afschrijvingen zijn wel kosten maar geen uitgaven! 
De winstcijfers komen, bij een positieve kasstroom, lager uit dan de netto 
kasstroom. Het geeft een somberder beeld van de werkelijkheid. 
 

 
Fig. 1: Netto kasstroom NVH 
 
De kasstroom van het Nivon (NVH) is (met ong. 750.000 euro per jaar!) behoorlijk 
groot. Het is vanuit deze kasstroom dat de jaarlijkse investeringen worden 
betaald. Op die manier komt de opbrengst van deze investering weer terug in de 
organisatie en het kan daarna opnieuw worden geïnvesteerd. Revolveren heet 
dat, een aantrekkelijk strategie voor het Nivon (NVH). De investeringen in 
energiebesparingen over de afgelopen jaren bijvoorbeeld brengen inmiddels 
100.000 euro per jaar aan extra kasstroom op. 
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De hypotheek wordt versneld afgelost vanuit de kasstroom, waardoor de 
rentebetalingen gezakt zijn van 295.000 euro in 2007 (!) naar 57.000 euro in 2019. 
 
Zonder de jaarlijkse hypotheekaflossing en de rentebetalingen zal de kasstroom 
stijgen richting één miljoen euro per jaar (na 2024). Genoeg om elke vier jaar een 
natuurvriendenhuis volledig te vernieuwen, zonder schulden te maken. 
 
 

Kasstroom in tijden van corona 
 
Als het inkomen in het voorjaar van 2020 door de corona crisis wegvalt, terwijl de 
kosten doorgaan, wordt de kasstroom negatief. We teren dan in op de kapitaal: 
de buffers die in de voorgaande jaren zijn aangelegd. 
 
In de zomer van 2020 mochten de kampeerterreinen weer worden geopend. Ze 
bleken gelukkig mateloos populair en draaiden een prima omzet. Het augustus 
maandoverzicht (2020) laat een positieve kasstroom zien van 125.000 euro. Dit 
bedrag zal verder stijgen t/m november om in december met zo’n 80.000 euro af 
te nemen. In december zijn de kosten hoger dan de inkomsten, de kasstroom 
wordt dan negatief. 
 
De kasstroom het gehele jaar 2020 zal naar alle waarschijnlijkheid positief zijn, 
maar zal onder de 100.000 euro uitkomen. In grafiek 1 is nu al te zien dat 2020 een 
uitzonderlijk slecht jaar zal worden. Maar niet catastrofaal, met waarschijnlijk toch 
nog een positieve netto kasstroom. 
 
 

Winst in tijden van corona 
 
Het Nivon (NVH) is een stichting zonder winstoogmerk. Als er te veel en over een 
te lange periode winst wordt gemaakt dan komen de afspraken die met de 
belastingdienst zijn gemaakt in gevaar. In fors boekhoudkundig verlies over 2020 
compenseert in die zin de eerder gemaakte overwinsten. Dan toch nog een geluk 
bij een ongeluk? 
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Fig. 2: 52 jaar gerapporteerde winst & verliescijfers Natuurvriendenhuizen  
(Over de periode 1991-2003 is geen informatie beschikbaar) 

 
Het “coronajaar 2020” zal een fors boekhoudkundig verlies laten zien, zoals we 
dat eerder in 2006 en 2012 hebben meegemaakt. Omdat de kasstroom naar 
verwachting niet negatief zal worden over 2020 en het Nivon over een stevig 
garantievermogen beschikt lijkt dit nog geen echt probleem. Het is zeker geen 
reden om het financieel beleid betreffende lange termijnschulden overhoop te 
halen en hypotheken op te nemen. 
 
(Het Centraal Bestuur heeft in 2020 een aantal maatregelen getroffen om de winst 
boekhoudkundig “op te krikken”, zonder dat dit iets toevoegt aan de kasstroom. 
Zoiets als het vrijwillig afschaffen van aftrekposten. Dit lijkt geen verstandige 
beslissing, voor een stichting zonder winstoogmerk.) 
 
 

Businessplannen en een vrijwilligersorganisatie 
 
Bedrijven gaan in tegenstelling tot verenigingen wel grote leningen aan, omdat zij 
een winstoogmerk hebben. Als de doelstelling van het bedrijf 25% winst op het 
eigenvermogen is en men kan het vereiste kapitaal lenen voor 5% dan maakt het 
bedrijf 20% winst op het geleende kapitaal. Hoe hoger de lening, hoe hoger te 
winst. Men spreekt van een hefboomwerking. (Als de beoogde winst omslaat in 
verlies dan werkt de hefboom de andere kant op en wordt het verlies vergroot. 
Faillissement dreigt als de banken juist in zo’n lastige situatie hun leningen of 
zekerheden terugvorderen.) 
 
De gemiddelde winst op eigenvermogen van het Nivon (NVH) over de afgelopen 
10 jaar is 5%. Over 15 jaar berekend is het slechts 3%. Vanuit dit perspectief loont 
het niet om commerciële leningen aan te gaan: er is geen hefboomwerking bij 
het Nivon (NVH).  
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Om zich te verzekeren van de beoogde winst schrijven bedrijven 
businessplannen. Managers moeten gestelde doelen halen of worden anders 
tijdig vervangen. 

 
Bij een vrijwilligersorganisatie werkt deze aanpak niet. Als er al businessplannen 
worden geschreven dan is de inhoud eerder fictie dan gebaseerd op feiten. De 
verwachte resultaten kunnen niet worden afgedwongen. Vrijwilligers moeten 
namelijk worden geholpen, gestuurd en gemotiveerd. Ze moeten zeker niet met 
directieve systemen worden geconfronteerd. In dat geval stoppen ze subiet met 
hun vrijwilligerswerk en geef ze eens ongelijk? De introductie van een eenvoudig 
kwaliteitssysteem als Green Key heeft bijvoorbeeld zo’n vier jaar geduurd. Er zijn 
immers geen instrumenten om beleidsvoornemens af te dwingen in een 
vrijwilligersorganisatie. Wat nog wel werkt is hooguit een activiteitenplan, wat dan 
wel regelmatig moet worden nagelopen. 
 

 
Financieel Statuut 
 
De Nivonraad heeft in april 2019 een Financieel Statuut aangenomen, wat 
toegevoegd is aan het huishoudelijk reglement. Voor het Centraal Bestuur zijn het 
compliance3 regels, waar men zich aan moet houden. 
 
Dit Financieel Statuut is niet veel anders dan een procesbeschrijving met 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor Nivon functionarissen op 
financieel gebied. Elke organisatie waar veel geld omgaat heeft zo’n document 
en volgt het naar de letter. 
 
Het Financieel Statuut beschrijft in drie zinnen een financiële component: het 
garantie vermogen. Dat is een opgebouwd vermogen, kasgeld en direct 
opvraagbaar. Het is een reservering voor het theoretische geval dat de inkomsten 
een vol jaar wegvallen. Behalve de afbetalingen van de schuldenberg heeft het 
Nivon (NVH) de afgelopen jaren zo’n garantievermogen opgebouwd. Dit 
garantievermogen is gelijk aan een vol jaar aan vaste kosten en een maand aan 
variabele kosten. Elke stabiele organisatie, waar veel geld omgaat, heeft zo’n 
garantievermogen. Het wordt geacht voldoende te zijn om een recessie op te 
vangen. 
 
In de maatschappij zien we met grote regelmaat recessies optreden. Het is een 
periode dat inkomsten verminderen of zelfs wegvallen. De maatschappij past 
zich aan en de groei komt weer terug. Het Nivon garantievermogen is bedoeld 
om in tijde van recessie te helpen. De coronacrisis was niet voorzien, maar het 
Nivon was er in financiële zin wel klaar voor. Vanuit deze optiek is er geen reden 
om nieuwe leningen aan te gaan. 
 

 
3 Compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een persoon of organisatie werkt in overeenstemming 

met de geldende wet- en regelgeving. 
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Omdat het garantievermogen de betalingen van de vaste kosten over een vol 
jaar garandeert, moet er in die periode wel wat gebeuren met de organisatie: die 
moet worden aangepast aan de nieuwe tijd. 
 

 
Financiering in tijden van corona 
 
Investeringen worden betaald vanuit de nog te ontvangen kasstroom in het jaar 
van de investering. Hoeveel geld dat zal zijn is niet van tevoren bekend. Het 
investeringsbudget wordt in het algemeen conservatief ingeschat, met de 
resultaten van voorgaande jaren als leidraad. In 2020 liep dat mis met de lock-
down tijdens de coronacrisis. 
 
Het Centraal Bestuur heeft onmiddellijk ingegrepen toen duidelijk werd dat het 
inkomen in het voorjaar van 2020 zou wegvallen. Goedgekeurde investeringen 
die nog niet waren aanbesteed zijn alsnog afgelast. De organisatie zal er mee 
moeten leven is de boodschap. Veel andere organisaties en bedrijven staan er 
slechter voor. 
 
Maar als “het dak lekt” zal er toch geïnvesteerd moeten worden. Niet “repareren” 
zal in sommige gevallen tot grotere schade leiden, wat niet verstandig is. Daar zal 
dan wel financiering voor gevonden moeten worden. 
 
Hier zijn de opgebouwde financiële buffers nu juist voor bedoeld. Zonder 
ingewikkelde procedures kan men geld opnemen met een rekening courant. 
Deze kan bij de Nivon Vereniging worden geopend, die minder last van de 
corona crisis heeft omdat haar inkomen gebaseerd is op ledenabonnementen. De 
Nivon Vereniging heeft grote bedragen op de bank staan, die beter in het Nivon 
kunnen worden geïnvesteerd. De corona crisis is een goede aanleiding om hier 
nu eens door te pakken. Het zijn korte termijnschulden die de financiële stabiliteit 
van het Nivon (NVH) niet in de weg staan. 

 
 
Financiële Commissie 
 
Met het Financieel Statuut is het bestaan van de Financiële Commissie 
geformaliseerd. Deze commissie bestaat uit (financieel) specialisten die als een 
“Raad van toezicht” namens de Nivonraad toezicht houdt op de uitvoering van de 
begroting. De Financiële Commissie heeft veel meer bevoegdheden dan de 
kascommissie die ze vervangt. Ze treedt op als bewaker van de integriteit van de 
organisatie en zijn werknemers en is bevoegd om incidenten te onderzoeken om 
die te melden aan de Nivonraad. 
 
Organisaties die 100 jaar of langer bestaan hebben als gemeenschappelijke 
waarden ethisch handelen en hebben een groot aanpassingsvermogen aan 
veranderende omstandigheden. Ethisch handelen door het bestuur van een 
organisatie is namelijk essentieel om het langdurig voortbestaan van de 
organisatie te verzekeren.  
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Rond de jaarwisseling van 2019/2020 is onrust ontstaan omtrent ethisch 
handelen door de directie. Een klokkenluider, N.B. een aspirant bestuurslid, werd 
weggezet als onruststoker, “het probleem” werd niet aangepakt. 
 
Nu is het voor mensen moeilijk te herkennen wanneer een organisatie ontspoort. 
Dat kan zowel voor de leidinggevenden binnen een organisatie als voor mensen 
daarbuiten gelden. Een buitenstaander heeft hier blijkbaar beter zicht op en de 
Financiële Commissie heeft hier een taak. Ze hebben deze zaak nauwgezet 
onderzocht, gerapporteerd aan het Centraal Bestuur en recent aan de Nivonraad. 
 
De communicatie met het bestuur is bepaald niet florissant verlopen, als we de 
rapportages en het verslag van Frank Wester4 erop nalezen. De indruk wordt 
gegeven alsof het Centraal Bestuur de legitimiteit van de Financiële Commissie 
betwist, zoals de regels van het Financieel Statuut moeizaam of nauwelijks 
worden opgevolgd. Eén commissielid stapt op naar aanleiding van het handelen 
van het bestuur. Een ander commissielid krijgt een uitvoerende functie op 
financieel gebied toegewezen. Je hoeft de code-Tabaksblat er niet op na te 
lezen om te begrijpen dat uitvoerende en controlerende functies op financieel 
gebied met elkaar strijdig zijn. Zo is alleen de voorzitter van de Financiële 
Commissie nog in functie, als “last man standing” voor de Nivonraad. Al met al 
een treurige zaak. 
 
De aangebrachte zaak is belangrijk. De keuzes van individuen worden bepaald 
door hoe anderen zich gedragen; mensen zullen eerder de snelheidslimiet 
overschrijden als alle anderen dat doen. Als mensen, die leidinggeven in de 
organisatie, niet ethisch handelen op financieel gebied dan zullen anderen dat 
minder geneigd zijn dat ook te doen. Daar zit het gevaar voor het Nivon. 
 
 

Conclusies 
 

- In dit document wordt het proces om tot financiële stabiliteit van het Nivon 
te komen uitgelegd. Het gaat over Financiële stabiliteit voor de komende 
decennia. Hierin past het opnieuw aangaan van lange termijn leningen voor 
nieuwbouw niet. Het werk van vele vrijwilligers in de afgelopen jaren om 
een stabiele toekomst van het Nivon op te bouwen wordt zo weer 
tenietgedaan. 
 

- Vrijwilligersorganisaties en grote commerciële leningen gaan niet samen. 
Het is een denkfout om te verwachten dat de strategie van een 
commerciële onderneming kan worden uitgevoerd in een culturele non-
profit organisatie als het Nivon. 

  

 
4 Verklaring Frank Wester, 16-05-2020 Heerlen 
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- Het Centraal Bestuur heeft onvoldoende respect voor de Financiële 
Commissie, die namens de Nivonraad acteert. Het lijkt niet te begrijpen dat 
ze moet voldoen aan de regels die in het financieel statuut zijn opgelegd 
voor goed beheer. 
 

- Financiering tijdens corona is heel goed mogelijk vanuit de financiële 
buffers die in de Stichting en Vereniging zijn aangelegd. Het Centraal 
Bestuur moet dan wel in compliance met de regels handelen, om 
voldoende vertrouwen in de Nivon Vereniging te krijgen om deze leningen 
te verstrekken. 

 

Aanbevelingen 
 

- De Nivonraad beveelt het Centraal Bestuur aan het huidige beleid, om tot 
langdurig financiële stabiliteit van het Nivon te komen, voort te zetten. 
Nieuwe hypothecaire leningen voor nieuwbouw passen daar niet bij. 
 

- De Nivonraad beveelt het Centraal Bestuur aan om de adviezen van de 
Financiële Commissie op te volgen alsmede om het Financieel Statuut in 
acht te nemen. Het gaat over het nakomen van normen en het zich ernaar 
schikken. 
 

- De Nivonraad beveelt het Centraal Bestuur aan om geen onroerend goed 
te vervreemden zonder ruggenspraak met de Nivonraad, om vervolgens 
dit beleid te verwerken in het Huishoudelijk Reglement. 


