Agendapunt 6.2 Verslag bespreking Financieel Jaarverslag 2020
Tijdens het overleg van de financiële commissie op 31 maart 2021 is de concept
jaarrekening 2020 besproken in aanwezigheid van de accountant, dhr Olij.
Verbeek geeft het woord aan Olij om zijn controlebevindingen toe te lichten. Olij geeft aan
dat er vertraging in het proces is geweest vanwege een ongeluk van medewerker Ton van
Capelle die de controlewerkzaamheden uitvoerde. Hij geeft aan dat de impact van corona
zichtbaar is in de jaarrekening, minder opbrengsten maar ook minder kosten dan vorig jaar.
Een deel van de subsidies die aanvankelijk voor het jaar 2020 bedoeld waren mochten, in
afstemming met de subsidieverstrekkers deels naar 2021 doorgeschoven worden. Dit is op
een juiste wijze in de balans verwerkt. De paragraaf corona is ook volgens de voorschriften
toegevoegd. Olij vervolgt dat de post debiteuren ten opzichte van vorig jaar is toegenomen.
Hij vernam dat er afspraken gemaakt zijn dat de openstaande posten geïnd gaan worden.
De korting op de teambijdrage 2021 waartoe tijdens de BV in februari jl. besloten is, is in de
toelichting op de bestemmingsreserve toegelicht. Olij vervolgt dat de continuïteit van
Badminton Nederland van veel factoren afhangt maar naar zijn inschatting voor komend
jaar voldoende is. De Wit vult aan dat de passivakant hoog staat maar dat de stijging met
name reeds ontvangen gelden betreft die worden doorgeschoven naar 2021. Al met al een
prima jaarrekening.
Verbeek vraagt of er vragen zijn.
Er worden een paar vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Jille zal haar review mailen.
Verbeek bedankt de FC-leden en in het bijzonder Jille voor de tijd die ze erin gestoken
hebben.
Verbeek geeft aan dat het bestuursverslag en de samenvatting nu in één paragraaf zijn
gecombineerd. Hij vraagt Olij of dat past binnen de richtlijnen voor deze jaarrekening. Olij
geeft aan dat het gedaan is zoals het hoort. Verbeek: wat vindt de FC? De FC vindt het
prima. Olij verlaat het overleg.
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