Effectief toezicht

Introductie

• Controleraad is ingesteld door de ALV na een aantal financiële debacles om meer grip te krijgen op Bestuur
en bureau
• Mogelijke wijzigingen zijn geen kritiek op Controleraad maar een poging om tot een beter gedefinieerde en
werkbare invulling van het toezicht te komen. Ook voor het Bestuur heeft de Controleraad een meerwaarde
• Controleraad heeft aangegeven na deze vergadering haar taken neer te leggen
• Bestuur realiseert zich dat het niet aan hen is om hun eigen toezicht te organiseren maar aan de ALV, maar
onduidelijkheid over mogelijke wijziging in rol maakt vinden opvolgers lastig
• Controleraad heeft aangegeven dat zij het niet passend vinden om uitspraak te doen over het voorstel en
lichten dit straks nader toe
• Ook vanuit de ALV het verzoek de taken van de Controleraad te evalueren

Een speciale dank aan de volgende leden voor hun input, meedenken en
feedback

• Wilko Emmens (Haarlemsche JC)
• Alex Krull (afgevaardigde WV Onklaar Anker)
• Michel Gijzelaar (WV de Koenen)
• Henk Bergsma (KWV Loosdrecht)
• Karst Doevedans (KWS Sneek)
• Evert Jochemsen (WV Lelystad)
• Arjen de Vries (WV Blinckvliet)
• Johan Hengst (KWV Langweer)

Uitgangspunt moet zijn: Bestuur bestuurt en Controleraad controleert
• Taken en verantwoordelijkheden van de Controleraad zijn naast begroting en jaarrekening heel breed:
• Het houden van toezicht op het beleid - daaronder begrepen het financiële beleid - van het Bestuur en op de
algemene gang van zaken in het Watersportverbond;
• Het beoordelen of een besluit genomen is met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in deze statuten en/of de
reglementen van het Watersportverbond en past binnen het vastgestelde beleid van het Watersportverbond;
• Het geven van adviezen aan het Bestuur en de Algemene vergadering, telkens waar en wanneer hij dit nodig
oordeelt.

• Moeilijk om invulling aan te geven; het gehele beleid en de algemene zaken
• Risico dat Controleraad een 2e bestuur wordt (ook lange termijn visie, strategie valt hieronder)
• (Potentieel) omslachtig en tijdrovend (alle besluiten, stukken ,etc eerst af te stemmen)

De Financiële Commissie adviseert de ALV over de kaders waarbinnen het
bestuur opereert en houdt hier gedurende het jaar toezicht op

Begin jaar

• Is de begroting een realistische vertaling van het jaarplan?
• Welke risico’s zijn er en hoe denkt het Bestuur daar mee om
te gaan?

• Blijft het Bestuur binnen het financiële kader?
Tijdens het jaar • Zijn de doelstellingen nog realistisch en haalbaar?
• Afstemmen specifieke besluiten

Einde jaar

• Beoordeling jaarrekening en overleg met accountant
• Is het Bestuur erin geslaagd haar doelstellingen binnen de
begroting te realiseren?

Voorgestelde taken Financiële Commissie

• Jaarrekening en (meerjaren) begroting inclusief aansluiting op Jaarplan van het Watersportverbond (advies
aan ALV)
• (Des)investeringen, vanaf een gekapitaliseerd bedrag van 10.000 Euro (ntb) en voor zover niet opgenomen
in de door de ALV goedgekeurde begroting (advies aan Bestuur)
• Het nemen van een deelneming, dan wel vergroten, verminderen of afwikkelen van een deelneming in een
vennootschap (advies aan Bestuur)
• Besluiten zoals bedoeld in artikel 17.6 van de statuten; borg, hoofdelijke medeschuldenaar of
zekerheidstelling ten bate van derden (advies aan Bestuur)
• Het oprichten dan wel ontbinden van een aan het Watersportverbond gelieerde rechtspersoon (advies aan
Bestuur).
• Benoeming externe accountant (advies aan Bestuur, eenmaal in vier jaar)

Voorgestelde bevoegdheden Financiële Commissie

• Financiële Commissie ontvangt de kwartaalcijfers binnen 4 weken na afloop van het kwartaal
• Halfjaarlijks of zoveel vaker als door de Financiële Commissie nodig wordt geacht overleg met Dagelijks
Bestuur over voortgang
• Indien het Bestuur niet meegaat in een advies van de Financiële Commissie dient het Bestuur dit met
redenen omkleed te melden op de eerst volgende ALV
• De Financiële Commissie krijgt het recht een ALV bijeen te roepen indien daar in haar ogen dringende
financiële redenen voor zijn of het Bestuur een advies van de Financiële Commissie naast zich neerlegt
• Belangrijke voorwaarde is dat de informatievoorziening tijdig en compleet is, dit is in het verleden een
uitdaging gebleken

Hoe verder?

• Kandidaten vinden voor nieuwe Controleraad/Financiële Commissie
• Vormen voorlopige Controleraad ad interim tot aan Najaarsvergadering
• Benoemingen worden voorbereid door benoemingsadviescommissie
• Benoemingsadviescommissie mogelijk uit te breiden met 1 a 2 leden met relevante expertise

• Definitief uitwerken voorstel Financiële Commissie door een ledenadviescommissie
• Op basis van uitgewerkt voorstel noodzakelijke statutaire en reglementaire wijzigingen bepalen
• Stemming in de ALV over de wijzigingen bij de najaarsvergadering

