Agendapunt 7.2

Verslag bespreking Financieel Jaarverslag 2013 met
accountant

Datum: 8 april 2014






Financiële Commissie: Tamara Jille, Wouter van Voorthuijsen, Ruben Smits, Koen Harmsen
Accountant: John Olij
Bestuur: Clemens Wortel (voorzitter), Rémon Verbeek (penningmeester)
Werkorganisatie: Geert Jan Venekamp (bondsdirecteur), Angela Segredaki (hoofd Financiële
Zaken)
Afwezig met kennisgeving: Rik Wilbers (lid FC).

De accountant licht toe dat de administratie gedegen is, de processen goed verlopen, de
vaststellingsovereenkomsten correct uitgevoerd. Alles is in orde en ziet er goed uit. De
jaarrekening 2013 voldoet aan de door de Raad voor de Verslaggeving vervaardigde richtlijn
C1. Zorgpunt blijft voor Badminton Nederland de ontwikkelingen van de Rijksbezuinigingen
en het terugvallen van Lotto gelden. De accountant geeft aan dat deze zorgpunten niet
alleen voor Badminton Nederland gelden maar dat ze momenteel kenmerkend zijn voor heel
veel gemeentes en rijksorganisaties. De kerntakendiscussie die bij Badminton Nederland
momenteel loopt, is tevens in veel organisaties gaande.
De FC vraagt of er afspraken zijn m.b.t. de facturatie van de scholen en academies. Rémon
antwoordt dat ze komende week gefactureerd zullen worden.
De FC vraagt waarom een bestemmingsreserve gevormd is ad € 20.000,- betreffende kosten
van de kerntakendiscussie. En waarom we bij dit project wel een bestemmingsreserve
vormen en bij een ander niet? Het lijkt willekeurig op deze manier en is het vormen van een
reserve in een negatieve situatie wel verstandig? Moest de FC niet van te voren ingelicht
worden/haar om advies vragen? De accountant antwoordt dat de bestemmingsreserve
terecht is, het bestuur mag bepalen of in dit project het vormen van een
bestemmingsreserve wenselijk is. Het bestuur antwoordt dat zij er niet bij stil gestaan heeft
de bondsvergadering in februari jl. reeds in te lichten m.b.t. voornemens om een
bestemmingsreserve te vormen en erkent dat dit beter was geweest wel te doen.
Op basis van vragen en opmerkingen van de FC zal de jaarrekening op de naar voren
gebrachte punten in de betreffende toelichtingen aangepast worden.

