Verslag FAC
Controle boekjaar 2014-2015
Allereerst: complimenten voor de keurige boekhouding.
Overzichtelijk, alles goed terug te vinden.
Kloppende cijfers.
Vanuit de commissie nog wel een aantal opmerkingen/aandachtspunten:














Het opmaken en versturen van een Piqué in een digitaal tijdperk.
De opmaak, printen en versturen van de Piqué kost € 1076,00. Daar tegenover staan nog wel
€ 300,00 advertentiekosten.
Veel leden bekijken de Piqué niet meer, sinds het gebruik van Biljartpoint. Bovendien is de
inhoud bij uitgave al achterhaald. Dit heeft al geleid tot het niet komen opdagen van teams.
Alle informatie is terug te vinden op Biljartpoint of op de pagina van het district.
Ons voorstel is om de Piqué af te schaffen. Daar waar leden geen mogelijkheid hebben tot
het gebruik van een computer, is dat met andere clubleden zeker op te lossen.
Het leidt tot een besparing van ruim € 700,00.
Bij de declaraties zit een bedrag van € 27,00 voor portokosten t.a.v. versturen van het
fotoboek. Advies van het FAC om dit bedrag mee te nemen in de kosten van het boekje,
zodat het niet op kosten komt van het district.
Afgelopen jaar is € 110,00 uitgegeven voor incassobureau om Marco Schmits te manen tot
betalen. Dit heeft € 600,00 opgeleverd.
Het FAC adviseert geen incassobureau meer in te schakelen, op het moment dat dit niet
meer leidt tot betaling.
Het FAC adviseert om de schuld van Marco Schmits uit de boekhouding te halen. Het FAC is
van mening dat het maar zeer de vraag is, of het geld ooit terug komt. Mochten er wel
betalingen binnen komen, boek die dan als baten in.
Daarnaast leidt het ieder jaar weer tot vragen, waar toch niets mee gedaan kan worden.
Het FAC adviseert de vergoedingen voor GF te laten vervallen.
De bedragen zijn klein en worden lang niet altijd gedeclareerd.
Voorstel om spelers die zich plaatsen voor een NK een vergoeding te geven, of het bedrag
toe te kennen aan het arbiterscorps.
Het is ons niet duidelijk of dit kan, omdat het wellicht in de statuten is vastgelegd. Maar
willen het jullie wel meegeven.
Het FAC adviseert om de boetes voor vergaderingen te verhogen. Bij afmelden met
kennisgeving bedraagt de boete € 10,00. Voor veel verenigingen is dit goedkoper dan naar de
vergadering zelf te gaan. Waar je toch ook consumpties gebruikt.
Afmelding met kennisgeving: ook € 30,00 boete. Zonder kennisgeving wellicht verhogen naar
€ 40,00.
Het saldo op de rekening is positief. Ook dit jaar is er weer ongeveer € 2000,00 extra in kas
gekomen. Hoeveel buffer heb je nodig?
Een laatste algemene vraag:
Hoe ziet het bestuur de Huishoudelijke Vergadering (voorjaarsvergadering in mei). Is dat een
terugblik op het afgelopen seizoen, een vooruitblik op het nieuwe seizoen. Zou een evaluatie
ook bijvoorbeeld schriftelijk kunnen?

