Agendapunt 5.6
1.

Jaarverslag 2020 Financiële Commissie

Samenstelling

De FC (Financiële Commissie) bestond per het einde van het verslagjaar 2020 uit de volgende
personen:
Wouter van Voorthuijsen
voorzitter
Tamara Jille
lid
Paul de Wit
lid
Per 31 december 2020 voldoet de FC daarmee niet aan het vereiste minimum aantal van vijf
leden.
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. Naast gevraagd kan
echter op eigen initiatief ook ongevraagd adviseren.
3.

Bijeenkomsten

De FC heeft in 2020 diverse malen overleg gepleegd met de Penningmeester van het
Bondsbestuur, de Directeur van het Bondbureau en de Administrateur van Bondcenter. Door
COVID-19 zijn de overleggen vanaf medio maart 2020 uitsluitend online gevoerd. De
Administrateur van Bondcenter verzorgt de boekhouding van BNL, doet de voorbereidingen
voor de financiële managementrapportages en stelt de concept jaarrekening op.
Verder is er, naast frequente e-mail communicatie, regelmatig telefonisch overleg geweest
met de Penningmeester afzonderlijk. Bij de behandeling van de jaarrekening 2019 is ook de
Accountant van Badminton Nederland bij de bespreking aanwezig geweest. Dit is conform
de statuten. Tevens is de FC altijd vertegenwoordigd geweest bij Bondsvergaderingen en
daarnaast ook bij enkele Regiovergaderingen.
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 (Manraps) en
tenslotte de jaarrekening. De Manraps geven periodiek een uitgebreid overzicht van de
tussentijdse financiële realisatie, de vergelijking van de realisatie met het voorgaande
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boekjaar, de afwijking hiervan ten opzichte van de geldende begroting, een prognose van de
eindstand van het lopende boekjaar en de eventuele toelichting van de afwijkingen (zgn.
meevallers en tegenvallers). De opgeleverde stukken zijn een belangrijk onderdeel van de
besprekingen die de FC periodiek met een afvaardiging van het Bondsbestuur voert.
De betreffende rapportages zijn in 2020 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, geeft een verzorgde indruk; deze mening wordt
ook gedeeld door de Accountant.
De jaarrekening 2019 is door de Penningmeester namens het Bondsbestuur aan de FC
voorgelegd en door de FC besproken met de Penningmeester, de Voorzitter, de Directeur,
de Administrateur van Bondcenter en de externe Accountant. In de besprekingen
betreffende het jaarverslag zijn diverse punten aan de orde geweest. Het concept van de
jaarrekening 2019 gaf een goed beeld van het gevoerde financiële beleid en zag er keurig uit.
De begroting 2021 is door het Bondsbestuur aan de FC voorgelegd en besproken met de
Penningmeester, de Directeur en de Administrateur van Bondcenter. In beide gevallen heeft
de FC positief geadviseerd.
Het onderwerp COVID-19 is gedurende het verslagjaar uitgebreid aan de orde geweest
tijdens besprekingen met de Penningmeester en de Directeur. De FC heeft constateren dat
de Penningmeester en de Directeur adequaat hebben gereageerd op het onderwerp om de
negatieve gevolgen voor BNL zoveel mogelijk proberen te beperken om de continuïteit van
de organisatie te waarborgen.
Naast eerdergenoemde rapportages, begrotingen en het onderwerp COVID-19 heeft de FC in
2020 met de Penningmeester en de Directeur van Badminton Nederland de navolgende
onderwerpen besproken en/of haar adviezen gegeven omtrent:
- financiële situatie van BNL, inclusief mogelijke kostenbesparingen, de financiële
onderbouwing van de voortgang van het beleidsplan en de impact op het eigen
vermogen van BNL.
- meerjaren planning en mogelijke gevolgen;
- contributiesystematiek;
- inrichting jaarrekening en begroting;
- inhoudelijke opstelling begroting;
- toekomst BNL (financieel gezien);
- financiering Topsport;
- personeelsplanning Bondsbureau (contracten en financiële gevolgen begroting);
- personeelsplanning Technisch beleid;
- debiteurenbeleid;
- functioneren Bondcenter.
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