Verslag FCC inzake Regio Noord Afdeling 8
Datum: 12 januari 2017
Penningmeester de heer H. van Essenburg en administrateur de heer E. Pap
Inleiding:
Op 12 januari 2017 heeft de controle van de financiële administratie over het jaar 2016 van Regio
Noord plaatsgevonden. Deze controle is uitgevoerd door de heer G. van Gelder en mevrouw M.P.J.
Reijnen.
Voorafgaand aan de controle is de balans per 31 december 2016, winst- en verliesrekening over
2016, de toelichting op de balans per 31 december 2016 en toelichting op de winst- en
verliesrekening over 2016 ontvangen.
Winst- en verliesrekening 2016:


Er is een omzet gerealiseerd van € 69.374, de totale kosten zijn € 70.407. In 2016 is een negatief
resultaat behaald van € 1.033. Ten opzichte van 2015 is de omzet gedaald met € 8.228, daar
tegenover zijn ook de kosten gedaald met € 4.235. De verlaging van de omzet is te wijten aan
mindere opbrengsten van de wedvluchten. De daling van de kosten is evident aan de
verminderde aantallen duiven die ingekorfd zijn en daarnaast door het meer aanleveren van
wedvluchten wat resulteert dat minder ophaalroutes betaald hoeven te worden. Dit heeft een
besparing opgeleverd van € 3.727. Daarnaast zijn er bijna geen uitgaven gedaan voor
concoursbescheiden. Dit levert een besparing op van € 2.771. Wel is uit voorraad verkocht wat
een daling van de voorraad op de balans geeft.



Omzet, deze is gecontroleerd middels deelwaarnemingen van de aantallen duiven met de
daarbij behorende vrachtkosten.



Deelwaarneming heeft plaatsgevonden op de nota’s van Van Olst transport, de nota voor de
ophaalroutes van Van ‘t Enden en de schoonmaakkosten van A. Heijne.



De bestuurskosten zijn met ruim € 1.900 gedaald, dit komt doordat er een andere
penningmeester gevonden is, hierdoor hoeven geen/minder reiskosten vergoed te worden.
Daarnaast is in 2015 meer vergadert om de samenvoeging van Regio 1 en Regio 2 naar Regio
Noord te realiseren. Ook deze kosten zijn gedaald in 2016.



Daarnaast is gekeken of de kampioenhuldiging binnen het gestelde budget is uitgevoerd en dat
is het geval. Gebleken is in 2017 dat de gemaakte reservering per 31-12-2016 voldoende is voor
de gehouden feestavond.



Door een regiobesluit om 2 lossingen niet uit 1 container te laten plaatsvinden, zijn hiervoor
€ 1.222 extra kosten gemaakt.



De extra ophaalkosten van de zaterdagvliegers zijn door de betreffende zelf verenigingen
betaald, dit is gecontroleerd. Ook voor de zondagsvliegers die overgestaan hebben is een
afzonderlijke na verrekening naar de betreffende vereniging/ liefhebbers gestuurd.

Kostenvergoedingen:
De vergoedingen worden uitbetaald volgens het vastgestelde vergoedingenbeleid van de afdeling.
Dit is middels deelwaarnemingen gecontroleerd. Vrijwaren zijn van alle personen aanwezig. Aan
iedere uitbetaling ligt een declaratie ten grondslag. De ontvangen vrijwaringen worden opgestuurd
naar de penningmeester van de afdeling.
Balans per 31 december 2016:


In totaal is nog een bedrag te ontvangen van één vereniging van € 2.545. Op 26 januari heeft PV
Steeds Sneller van het Regiobestuur een brief ontvangen (aangetekend) dat ze de
betalingsachterstand voor 15 februari 2017 moeten voldoen.

Als mogelijke sancties staan in de brief:
- Concoursbescheiden 2017 worden niet geleverd
- Mogelijke consequentie dat de duiven van de vereniging worden uitgesloten van deelname
aan de concoursen in 2017
Het afdelingsbestuur heeft een afschrift van de brief ontvangen.


Daarnaast waren een tweetal attractievluchten nog niet aan de afdeling betaald, totaal € 435.
Dit laatste bedrag is inmiddels voldaan aan de afdeling.



De voorraad is afgenomen met € 3.011. Wel zal in het jaar 2017 het een en ander aangekocht
moeten worden om de verenigingen van concoursbescheiden te voorzien.



De standen van de bank is gecontroleerd en dit is in overeenstemming met de bedragen op de
balans. Er is geen kas aanwezig.



In het jaar 2016 zijn met regelmaat storneringen geweest bij een paar verenigingen. Dit werd
veroorzaakt door wisselingen van penningmeesters binnen de verenigingen.



Door de FCC is geconstateerd dat er geen negatieve verrekening dieseltoeslag heeft plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze constatering heeft de regiopenningmeester contact gezocht
met de vervoerder om dit na te laten zien. Een reactie laat nog op zich wachten. Op de balans
van de afdeling is een te geschatte vordering van € 1.500 opgenomen.

Advies:
Ophaalroutes:
De ophaalroutes worden nu betaald door de afdeling, het advies is om neer te leggen bij de regio’s
zodat zij een financiële prikkel krijgen om dit zo goedkoop mogelijk te organiseren.
Decharge
In aanmerking nemende het door de regiopenningmeester verstrekte financiële verslag met bijbehorende specificaties, de door de FCC uitgevoerde deelwaarnemingen ten aanzien van de volledigheid
van het vermogen en de rechtmatigheid van de uitgaven alsmede hetgeen in dit verslag is weergegeven stelt de FCC voor het regiobestuur te dechargeren voor het over het boekjaar 2016 gevoerde
beheer en (financiële) beleid.

Afsluiting
De regiopenningmeesters wordt bedankt voor de gastvrije ontvangst en vlotte afwikkeling tijdens de
werkzaamheden van de FCC

Boven-Leeuwen, 15 februari 2017

G. van Gelder en M.P.J. Reijnen

