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Inleiding
De Financiële Commissie is een onafhankelijke commissie binnen het
Watersportverbond. Het doel van de Financiële Commissie is namens de ALV
toezicht houden op en advies geven aan het bestuur op met name financiële en
risico aangelegenheden, zoals beschreven in het Huishoudelijk Reglement voor wat
betreft de Financiële Commissie.
In dit verslag, ten behoeve van de ALV van het Watersportverbond op 17 mei 2021,
wordt ingegaan op het Jaarverslag 2020. Tevens wordt er kort stil gestaan bij het
eerste kwartaal van 2021.

Jaarverslag 2020
Proces
De beoordeling door de Financiële Commissie van het Jaarverslag 2020 is door het
bestuur gedegen opgezet met informatie voorziening, toelichting en discussie. De
informatie is tijdig door het bestuur geleverd en er is ruim de tijd genomen voor
toelichting en discussie. In de nieuwe hoedanigheid en samenstelling van de
Financiële Commissie, is het Jaarverslag 2020 samen met het bestuur, de directeur
en de accountant uitgebreid besproken.
Bevindingen
Het Jaarverslag en Jaarrekening 2020 zijn goed leesbaar en de resultaten waren
conform verwachting. Per einde 2020 heeft het watersport een gezonde balans, is
het resultaat licht positief (door ontvangst van de Vamex gelden) en is op de
liquiditeitspositie door het bestuur goed geanticipeerd. De belangrijkste zaken om
eruit te lichten zijn:
• Covid: 2020 kenmerkte zich door de grote impact van Covid, op sportief en
financieel gebied. De teruglopende ICP inkomsten, de beperkte licentie verkopen
en de helaas noodzakelijke reorganisatie hebben het resultaat significant negatief
beïnvloed in 2020.
• Vamex: Eind 2020 werden de te ontvangen bedragen door het opheffen van de
stichting Vamex duidelijk en ook bevestigd. De vordering van EUR 500k uit
hoofde van de opheffing is per einde 2020 in de boeken opgenomen. EUR 350
hiervan is aan de (specifieke) voorziening toegevoegd. EUR 150 moet in de
toekomst nog in het resultaat verwerkt worden, dit aangezien 2020 een negatief
overall resultaat zou hebben als de 150 wel voorzien zou worden, wat conform de
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richtlijn waaronder de jaarrekening is opgesteld niet is toegestaan. Het volledige
bedrag (EUR 500K) is in Q1 2021 ontvangen.
Sponsoring: Het langjarige contract met de nieuwe sponsor is een enorme boost
voor het Watersportverbond. De per einde jaar 2020 vooruit ontvangen bedragen
uit hoofde van de hoofdsponsor hebben een geldmiddelen eindstand per einde
2020 van EUR 545K tot gevolg. Het bestuur heeft hiermee voor voldoende
liquiditeit gezorgd.
Liquiditeit: Met een current ratio van 1.4 ((vorderingen + liquide
middelen)/schulden) is de liquiditeitspositie van het Watersportverbond voldoende
per einde 2020. Dit mede dankzij de sponsorinkomsten..
Solvabiliteit: Met een solvabiliteit van 49% (EV/balanstotaal) heeft het
Watersportverbond een gezonde balansverhouding.

Uit het gesprek met het bestuur, de directeur en de accountant zijn de volgende
zaken te melden:
• De door Coney uitgevoerde controle was succesvol met een integrale aansluiting
van de cijfers
• Het salesforce systeem sluit aan en ondersteunt de cijfers
• Het gevolgde proces is naar tevredenheid van betrokken partijen verlopen
• Er zijn geen fraude gevallen of fraude signalen gevonden
• In samenspraak met Bestuur en Directie is afgesproken de risico’s van de ICP’s
nader te onderzoeken en in 2021 een kennis/deep dive sessie met betrekking tot
fraude risico’s uit te voeren.
Advies aan de ALV
Op basis van de verkregen stukken, de ontvangen toelichtingen en de inhoud van
het jaarverslag, adviseert de Financiële Commissie de Algemene Vergadering om de
jaarrekening over 2020 goed te keuren en het Bestuur décharge te verlenen.

Verslag Q1 2021
Overleg DB
Eind Q1 heeft de financiële Commissie overleg gehad met het Dagelijks Bestuur en
Directeur van het Watersportverbond. Evenals voorgaande overleggen was dit
overleg positief en transparant. De realisatie ten opzichte van de prognose voor
januari en februari zijn besproken alsmede de liquiditeitsprognose voor 2021. De
volgende zaken zijn goed te melden aan de ALV:
• Er is stilgestaan bij de impact van Covid op de realisaties t.o.v. de begroting. Tot
op het moment van overleg waren de effecten zeer beperkt. Echter afhankelijk
van de ontwikkeling van Covid zijn er een aantal inkomstenbronnen onzeker naar
de toekomst toe onzeker, dit betreft ICP, optimist on tour en wedstrijd licenties. Dit
wordt nauwkeurig gemonitord. Er is een extra bate toegezegd ad EUR 85K voor
compensatie van tegenvallende inkomsten.
• De beperkte liquiditeitspositie is goed opgevangen in Q1 door ontvangsten uit met
name sponsoring en Vamex en heeft niet tot problemen geleid. Ook de projecties
naar einde jaar zien er positief uit. Het bestuur zal de liquiditeitsprognose op
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verzoek van de Financiële Commissie naar de toekomst nog verder uitbreiden, dit
om seizoen effecten zo goed mogelijk het hoofd te kunnen bieden.
In het kader van het Reglement van de Financiële Commissie is er gezamenlijk
gekeken naar een aantal casussen met betrekking tot investeringen in Q1 en hoe
daarmee om te gaan wat betreft afstemming en communicatie. De gevolgde
processen zijn helder en juist gebleken en dragen bij aan het wederzijds
vertrouwen.
De aanpassing van de statuten met betrekking tot de Financiële Commissie zijn
door het Bestuur toegelicht en worden door de Financiële Commissie
ondersteund. Tevens het integraal opnemen van het Reglement van de
Financiële Commissie alsmede de toevoeging van toezicht op de contributie in
het Huishoudelijk Reglement worden door de Financiële Commissie ondersteund.

Accountant
Naast het overleg met Dagelijks Bestuur, Directie en accountant, heeft de Financiële
Commissie ook een separaat overleg gehad met de accountant. Dit ter kennismaking
en ook in lijn met het Reglement Financiële Commissie. Dit was een plezierig en
constructief gesprek. Coney heeft een brede ervaring met sportbonden wat als
positief ervaren wordt en ook bijdraagt aan de samenwerking met en controle van het
Watersportverbond. Er is afgesproken later in 2021 nogmaals contact te hebben en
daarnaast is er een open communicatielijn tussen Financiële Commissie en Coney
opgezet voor tussentijds contact indien nodig.
Conclusie
De eerste maanden 2021 verlopen naar verwachting op financieel gebied. Covid zal
het niet gemakkelijk maken, maar het Watersportverbond staat er financieel goed
genoeg voor om dit het hoofd te kunnen bieden.
De samenwerking tussen de driehoek bestuur/directie, accountant en financiële
commissie is goed en gestructureerd gestart in 2021. Ook het directe contact tussen
bestuur/directie en Financiële Commissie verloopt soepel en transparant. Al met al
een goede basis voor 2021.

Slotwoord
Met de start van 2021 is de overgang van Controleraad naar Financiële Commissie
definitief gemaakt. Een turbulente tijd hebben we achter ons gelaten en er is een
goed basis neergezet voor de toekomst. Dit is mede te danken aan Ad van den
Broek. Als oud lid van de Controleraad is hij bereid geweest de brug te bouwen
tussen de Controleraad en de huidige Financiële Commissie. Deze transitie is nu
compleet en Ad zal per ALV op 17 mei 2021 officieel terugtreden uit de Financiële
Commissie. Ad heeft aangegeven als adviseur beschikbaar te willen blijven wat we
zeer waarderen en waar we graag gebruik van zullen maken wanneer nodig. Veel
dank Ad!
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