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Verslag FAC aan de Bondsraad van 14 juni 2014
Op 15 april 2014 heeft de FAC overleg gehad over de Jaarrekening 2013 met de penningmeester
Michiel Bosman en de directeur van het bondsbureau Mark van der Werf.
In dit verslag treft u de opvatting van de FAC over de inhoud van de Jaarrekening en andere relevante
onderwerpen.
1. Jaarrekening 2013
1.1 Algemeen
De door het Bestuur nog niet goedgekeurde Jaarrekening heeft de FAC tijdig ontvangen. Wel zullen
de Accountantsverklaring en het verslag van het bestuur later nog toegevoegd moeten worden. De
FAC heeft met voldoening kennis genomen van de samenstelling en gegeven toelichtingen op de
Jaarrekening. Het stramien en mate van detail komen grotendeels overeen met dat van vorige jaren.
De FAC vindt het wederom een gemis dat er geen afzonderlijk verslag van het bestuur over het jaar
2013 is toegevoegd waarbij verder kan worden ingegaan op de ontwikkelingen dan in het gebruikelijke
voorwoord van de penningmeester. Hoewel het de laatste jaren ook niet gedaan is, zou bij de
verklaring bij de Staat van Baten en Lasten - naast de vergelijking met de Begroting - ook een
vergelijking gemaakt kunnen worden met de Uitkomsten van het vorige boekjaar. Een dergelijke
vergelijking geeft meer duidelijkheid over de werkelijk optredende veranderingen. Toegezegd is dit het
volgend jaar te veranderen.
Ten slotte vindt de FAC dat een aantal verklaringen bij de Balans en bij de afwijkingen ten opzichte
van de Begroting onvoldoende en/of onvolledig zijn. Op al haar vragen heeft de FAC in de bespreking
met de penningmeester en de directeur een bevredigend antwoord gekregen.
De FAC heeft opgemerkt dat de OLA volledig in werking is getreden, en kijkt uit naar de evaluatie die
gedurende 2014 plaats zal vinden.
1.2 Opmerkingen over de Balans
De FAC is verheugd te zien dat de liquiditeit weer ruim boven 1.0 ligt. Echter, dit is voornamelijk te
wijten aan eenmalige meevallers. Gezien de onzekerheid betreffende de toekomst, zal dit wel een
punt van aandacht moeten blijven.
Naar aanleiding van de reserve van 25.000 euro voor topschaak en talentontwikkeling heeft de FAC
vragen gesteld aan het bestuur, gezien dit niet in lijn leek met het mandaat van de bondsraad. Het
bestuur heeft naar tevredenheid hierop geantwoord dat dit een eenmalige meevaller vanuit VWS is,
met het specifieke doel topschaak.
De FAC merkt op dat de business club zijn prille vruchten begint af te werpen (18.000 euro), maar is
nog terughoudend in het bestempelen van deze opbrengsten als substantieel, dan wel structureel.
1.3 Opmerkingen over Staat van Baten en Lasten
Met betrekking tot het jaar 2013 is de FAC verheugd over het positief resultaat. Zoals ook al eerder
aangegeven, is dit echter incidenteel.
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In algemene zin is het de FAC opgevallen dat er in het jaar 2013 vele substantiële, incidentele
afwijkingen zijn ten opzichte van de begroting. Ook al betrof de meerderheid hier financiële
meevallers, er zijn ook grote afwijkingen met betrekking tot (onder andere) personeelskosten,
trainingen en het bondsblad. De penningmeester en de directeur hebben hier naar tevredenheid uitleg
bij gegeven, maar desondanks zal het ook in de komende jaren een punt van aandacht blijven.
2. AO/IC
n.v.t.
3. Conclusie
De FAC adviseert de Jaarrekening 2013 met inachtneming van hetgeen in dit advies is opgenomen,
goed te keuren.
De FAC spreekt haar waardering uit voor het verrichte werk en de goede communicatie met de
penningmeester en de directeur.
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