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Agendapunt 6.6  Jaarverslag 2013 Financiële Commissie 
 
 
1.       Samenstelling 
 
De FC (Financiële Commissie) bestond in het verslag jaar 2013 uit de volgende personen:  
Wouter van Voorthuijsen voorzitter 
Tamara Jille   lid 
Rik Wilbers   lid 
 
Per 31 december 2013 voldeed de FC nog niet aan het vereiste minimum aantal van vijf 
leden. Tijdens de Bondsvergadering van 1 februari 2014 is de FC uitgebreid met twee leden, 
te weten de heer Koen Harmsen en de heer Ruben Smits. 
 
2.  Taken en werkwijze 
 
De FC controleert conform de statuten namens de Bondsvergadering op hoofdlijnen het 
financiële beleid van het Bondsbestuur. Op basis van de verstrekte en opgevraagde stukken 
en naar aanleiding van vragen, signalen, en verzoeken van derden (waaronder 
afgevaardigden) stelt de FC zo nodig vragen aan het Bondsbestuur, het bondsbureau en de 
Accountant en stelt eventueel zelf een onderzoek in. De FC heeft overigens geen advies- of 
instemmingsrecht op de feitelijke beslissingen van het Bondsbestuur. 
De FC wil bij deze benadrukken dat zij op verzoek van Afgevaardigden de Afgevaardigden 
kan adviseren; van deze mogelijkheid wordt naar de mening van de FC misschien wel te 
weinig gebruik gemaakt. 
 
3.  Bijeenkomsten  
 
De FC heeft in 2013 diverse malen overleg gepleegd, waarvan een aantal ook met de  
Penningmeester van het Bondsbestuur, de Voorzitter van het Bondsbestuur, de 
Bondsdirecteur en het Hoofd Financiële Zaken. Verder is er, naast frequente e-mail 
communicatie, regelmatig telefonisch overleg geweest met de Penningmeester en de 
Bondsdirecteur afzonderlijk.  Bij de behandeling van de jaarrekening 2012 is ook de 
accountant van Badminton Nederland bij de bespreking aanwezig geweest. Dit is conform de 
statuten. Tevens is de FC altijd vertegenwoordigd geweest op Bondsvergaderingen. 
 
4.  Te beoordelen beleid en stukken 
 
De reguliere basis voor de tussentijdse beoordeling van het gevoerde financiële beleid van 
het Bondsbestuur wordt gevormd door de stukken die worden aangeleverd door het 
bondsbureau. Dit zijn de begroting, de financiële managementrapportages (Maraps) en 
tenslotte de jaarrekening. De Maraps geven periodiek een overzicht van de tussentijdse 
financiële realisatie, de vergelijking van de realisatie met het voorgaande boekjaar, de 
afwijking hiervan ten opzichte van de geldende begroting, een prognose van de eindstand 
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van het lopende boekjaar en de eventuele toelichting van de afwijkingen (zgn. meevallers en 
tegenvallers). De opgeleverde stukken zijn een onderdeel van de besprekingen die de FC 
periodiek met een afvaardiging van het Bondsbestuur voert.  
 
De Maraps zijn in 2013 door het bondsbureau aan de FC verstrekt. De FC kan constateren 
dat de rapportages zorgvuldig zijn vervaardigd. Ook de administratie die ten grondslag ligt 
aan deze rapportages maakt een verzorgde indruk; deze mening wordt ook gedeeld door de 
accountant. De FC is wel van mening dat het administratie proces kritisch bekeken moet 
worden of de processen niet vereenvoudigd kunnen worden, eventueel met  verbeterde 
administratieve software. 
 
De begroting 2014 en de jaarrekening 2013 zijn door het Bondsbestuur aan de FC voorgelegd 
en besproken met de Penningmeester, de Bondsdirecteur en het Hoofd Financiële Zaken. 
 
Naast eerder genoemde rapportages en begrotingen heeft de FC in 2013 met het 
Bondsbestuur van Badminton Nederland de navolgende onderwerpen besproken en/of haar 
adviezen gegeven omtrent: 
- vernieuwde topsportbegroting in het kader van de afgewezen aanvraag subsidie bij 

NOC/NSF; 
- meerjaren ramingen; 
- contributiesystematiek; 
- cash flow problematiek naar aanleiding van veranderde basiscontributie en 

competitiebijdragen; 
- problematiek financiële afwikkeling Eredivisie clubs; 
- negatieve financiële consequenties inzake het personeelsverloop; 
- ontwikkelingen m.b.t. de contracten met Yonex en Carlton; 
- inrichting jaarrekening en begroting. 
 
 
 


