Verslag FAC over Financieel verslag boekjaar 2012/2013
Controle op donderdag 3 oktober 2013;
FAC bestaande uit Anja Jansen en Harry Rullmann.
Wij hebben de aanwezigheid van alle bankafschriften gecontroleerd en vervolgens
vastgesteld dat alle boekingen daarop in de administratie zijn vastgelegd. Alle inkomsten en
uitgaven zijn correct geboekt op een enkel puntje na, zie de opmerkingen verderop. Alle
uitgaven zijn gedekt door aanwezige facturen, declaraties e.d.
Wat betreft de uitbetaalde arbitersvergoedingen zijn wij bij de controle uitgegaan van de
aanwezige declaratieoverzichten; wij hebben te weinig informatie om de juistheid en
volledigheid van deze declaraties te controleren en gaan er vanuit dat de arbiterscoördinator
dit correct heeft gedaan.
Wat betreft de clubcontributies en PK-bijdragen hebben wij evenmin de juistheid en
volledigheid van het aantal leden en PK-inschrijvingen kunnen controleren, simpelweg
omdat wij niet de beschikking hebben over ledenlijsten van clubs en een overzicht van alle
PK-inschrijvingen. Hier zijn wij er vanuit gegaan dat de ledenadministratie correct door Addy
Westrik is gecontroleerd/bijgehouden, en de PK-inschrijvingen door de PK-coördinator.
De lijst “Betaalgegevens KNBB 2012/2013” inzake de contributies en PK’s per vereniging ziet
er volledig uit, de op deze lijst aanwezige bedragen en de nagekomen inschrijvingen van
leden en PK’s zijn alle in de financiële administratie verantwoord.
Het verslagjaar is afgesloten met een positief resultaat van € 1.562,27. Het eigen vermogen
van het district per 31-7-2013 bedraagt € 17.316,16. Kanttekening hierbij is, dat dit eigen
vermogen positief is beïnvloed met het saldo ad € 984,85 van de opgeheven bankrekening
van de arbiterscommissie, dit bedrag is dus niet meegenomen in het resultaat van het
boekjaar. Alle ontvangsten en uitgaven van het arbiterskorps lopen nu via de
penningmeester van het district.
Alle ontvangsten en uitgaven zijn overzichtelijk verwerkt in het grootboek, en zorgvuldig en
helder uitgewerkt in het financieel verslag.
De FAC adviseert de algemene ledenvergadering aan Marjan van Oostveen decharge te
verlenen voor het gevoerde financiële beheer over het afgelopen boekjaar.

