Financiële Commissie
Jaarrekening 2018 - 2019
ALV 20 november 2019

Werkzaamheden 2018 - 2019
•

Gedurende het jaar hebben met de Penningmeester / Bondsbureau diverse overleggen
plaatsgevonden met onder andere de volgende onderwerpen:

- Kwartaal rapportages, inclusief einde jaar prognoses
- Begroting inclusief Risico paragraaf en beheersmaatregelen
- Jaarrekening inclusief Verslag van het Bestuur
- Management Letter van de accountant
- Gerechtelijke procedure Heren Handbal academie - Watersley
- Aanbevelingen NOC NSF Goed Sport Bestuur
- Voortgang Project Digitalisering van de Financiële administratie
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Jaarrekening 2018 - 2019
Hoofdpunten
•

Het jaar 2018/2019 is afgesloten met een positief resultaat van EUR 156,000
(Begroting: EUR 42,000). Het Eigen vermogen (inclusief Garantiefonds) is per 30 juni
2019 hersteld tot een bedrag van EUR 627,000. Op basis van het

Meerjarenbeleidsplan ligt er een taakstelling om in 2020 een Eigen vermogen te
hebben van EUR 550,000. De doelstelling is inmiddels gerealiseerd.
•

De FC merkt op dat het resultaat is beïnvloed door een aantal incidentele posten

waaronder vrijval van oude crediteuren waar tegenover de vorming van een aantal
voorzieningen staan waaronder voor de Olympische Spelen. Deze zijn toegelicht in de
jaarrekening.

•

Het Garantiefonds van EUR 525,000 is gepresenteerd als onderdeel van het Eigen
vermogen conform een eerder het besluit van de ALV (zie verder).
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Jaarrekening 2018 – 2019
Ten aanzien van de jaarrekening zijn onder meer de volgende zaken besproken:
•

Presentatie van niet-financiële informatie (ook focus op resultaten versus ingebrachte middelen, en delen
van ervaringen met Bestuur en andere verenigingen)

•

Herstel bij Opleidingen. Voor 18/19 was dit een door het Bestuur vastgesteld actiepunt.

•

De juridische procedure inzake de huisvesting van de voormalige Handbalacademie heren in Sittard (EUR
180,000 excl. Omzetbelasting) is positief afgesloten voor het NHV. De FC heeft kennis genomen van het
gerechtelijk vonnis. Wij verwijzen naar de rubriek “Gebeurtenissen na balansdatum”.
Er bestaat nog een beroepsmogelijkheid voor de tegenpartij.

•

Garantiefonds

•

Wij danken voor de prettige samenwerking met de penningmeester, de directie en de administrateur
gedurende het afgelopen financiële jaar.
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Jaarrekening 2018 – 2019
Overige zaken:
•

Selectie van nieuwe accountant, aangezien huidige accountant DVE heeft besloten te stoppen met de

uitvoering van accountants controle werkzaamheden. Selectie zal plaatsvinden in 1e halfjaar 2020.
•

Nieuw kandidaat lid voor de FC: Rachelle Philipsen

Advies Financiële Commissie
•

De Financiële Commissie adviseert de Bondsvergadering de Jaarrekening goed te keuren en

decharge te verlenen aan het Bondsbestuur.
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Samenstelling Financiële Commissie
Leden
Joost Grundeken (voorzitter), Eefje Groenendaal, Laurens van Kessel

Kandidaat lid:
Rachelle Philipsen (voor verkiezing voorgedragen ALV Juni 2020)

Vragen?
U kunt ons ook bereiken via de email: fincom@handbal.nl
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