
 

 

Notitie voor Bondsraad ter informatie 

 

Betreft:  Aanstelling accountant voor controle 2019 

 

Van:  Bondsbestuur 

 

Aan:  Bondsraad 

 

d.d.:  27 juni 2019 

 

Bijlagen: - 

 

Toelichting 

Conform eerder besluit zal de relatie met accountant EY eindigen na afhandeling van de 

controle van de Jaarrekening 2018. Daarom is een nieuwe accountant geworven.  

 

Werving- en selectieproces: (febr. - juni 2019) 

1. Selectiecommissie samengesteld: leden (Rien van Weele (BR), Hugo Hollander (BB), 

Marieke van der Plas (Dir.) en Wim Wolters (Manager F&C). 

2. Kader met eisen, wensen, selectiecriteria etc. opgesteld als basis voor offerte 

uitvraag. 

3. Vier accountantskantoren geselecteerd en offerte uitvraag toegestuurd. 

4. Offertes ontvangen, persoonlijk contact vier accountants met Wim. 

5. Offertes door selectiecie beoordeeld en gescoord op wensen en eisen. 

6. Uit vier twee gekozen en met beide sessie gehad voor presentatie, vragen en 

persoonlijke kennismaking met de betrokken mensen achter het kantoor. 

7. Uit deze twee een finale keuze gemaakt voor uiteindelijke voordracht. 

 

Inzet:  

1. Geen big four, wel professioneel, deskundig, specifieke meerwaarde, betrokken en 

praktisch passend op de KNGU in ontwikkeling. 

2. Beperking van wederzijdse ureninzet en accountantskosten. 

3. Samenwerking m.b.t. verdere optimalisatie van administratieve organisatie,  intern 

beheer en toewerken naar continue auditing. 

4. Versterking procesoptimalisatie, sturing op data en informatiemanagement. 

5. Relatie opbouwen voor 4 jaar (optie + 4 jaar) tot max. 8 jaar totaal. 

 

Uitkomst: 

1. Coney Accountants: ervaren accountantskantoor met aansprekende filosofie en 

praktische werkwijze. 

2. Coney heeft drie vestigingen in NL met meerdere registeraccountants, (IT)auditors, 

data-analisten etc. waarbij kennis rondom auditing en data analyse volledig is 

geïntegreerd in het controleteam. 
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3. Coney heeft uitgebreide ervaring in de sportbranche (bijvoorbeeld NEVOBO, NTTB, 

KNBSB, NJDB, maar ook Special Olympics en nog vijf andere bonden). 

4. Coney kijkt vanaf 2005 anders naar het audit vak: nieuwe aanpak, 

nieuwe tools, gegevensgericht op feiten en data en vandaar uit naar processen en 

ICT. 

5. Coney is gespecialiseerd in jaarrekeningcontrole gebaseerd op samenwerken, 

kennisdelen, moderne controletechnieken en werken met vaste prijzen.  

6. De controlekosten voor 2019 zijn € 30.000 inclusief BTW plus beperkte bandbreedte 

van € 5.000 t.b.v. uren/kosten voor zo nodig afwijkende en/of specifieke 

aanvullende afspraken: dus totaal € 35.000 all-in en geen verrassingen achteraf. Dit 

is een besparing van € 15.000 (30%) ten opzichte van Begroting 2019 (€ 50.000) en   

€ 35.000 (50%) ten opzichte van de werkelijke kosten van EY 2018 (€ 70.000)).  

7. Garantie Coney zelfde prijs voor 2020 en vanaf 2021 reguliere CBS indexatie. 

8. Overeenkomst in 1e instantie voor 2019, aansluitend evaluatie en besluit 

voortzetting relatie voor 2020-2022 (en daarna mogelijk voor 2023-2026). 

9. Unanieme keuze selectiecommissie voor Coney Accountants en verantwoordelijk 

accountants Pieter de Kok en Onno Wouters, sterke prettige persoonlijkheden met 

groot invoelingsvermogen. 

 

Voordracht: 

De selectiecommissie heeft op 29 mei 2019 het bestuur de voordracht gedaan om Coney 

(en in persoon Pieter de Kok en Onno Wouters) te benoemen als nieuwe accountant.  

 

Besluit: 

Het bestuur heeft op 29 mei 2019 besloten tot aanstelling van Coney Accountants voor de 

controle van de Jaarrekening 2019. 

 

 

Vraag aan Bondsraad: 

De Bondsraad wordt gevraagd kennis te nemen van de aanstelling van Coney 

Accountants voor de controle van de Jaarrekening 2019. 

 

 

 

 


