
Bevindingen Financiële Commissie Aquapoldro over boekjaar 2019 

Op maandag 9 maart heeft de Financiële Commissie (FC) in de personen van Tineke van den Top en 
Hans Knol de boekhouding en verslaglegging over het boekjaar van de penningmeester van 
Aquapoldro gecontroleerd. 

We hebben allereerst een aantal balansposten gecontroleerd, daarna een aantal financiële 
transacties. 

Balansposten 

De saldi van de bankrekeningen sluiten aan bij de weergave in de activa. Van een aantal 
gecontroleerde andersoortige posten heeft de penningmeester een goed overzicht in de 
administratie met opgave van de verantwoordelijken in de vereniging. Inclusief een foto van de 
voorraad waterpoloballen ����. 

Verheugend is dat een post “subsidie 2018” die vorig jaar nog als “te ontvangen” op de balans stond, 
hoewel enigszins onzeker, volledig is binnengekomen (ruim € 8.000). 

Opbrengsten en uitgaven 

De FC heeft eerst gekeken waar relatief grote afwijkingen van de kosten en opbrengsten ten opzichte 
van de begroting te zien waren. 

Het meest opvallend waren de lagere opbrengsten badgeld en vooral de lagere badhuur aan de 
zwembaden, doordat trainingsuren zijn teruggegeven of afdelingen eerder (voor de zomer) gestopt 
zijn. 

Daartegenover stond een sterke stijging en een overschrijding op representatiekosten. Daarop 
doorgravend is gebleken dat een deel van de geldstromen die zowel volgens de penningmeester als 
de financiële commissie via de verenigingsadministratie dient te lopen, via de administratie en 
bankrekening van de Stichting Tri Apeldoorn zijn gelopen. Dit betrof enerzijds bijdragen 
wedstrijdkosten van leden, die vervolgens verrekend werden met een aantal facturen die hierdoor 
geheel of ten dele voor rekening van Aquapoldro kwamen. Dit terwijl het deels posten betrof (o.a. 
seizoensafsluiting, kadobonnen) die niet waren begroot en volgens de penningmeester ook niet door 
een bestuursbesluit zijn goedgekeurd. Bovendien waren de bedragen niet controleerbaar voor 
penningmeester en financiële commissie. De Financiële Commissie heeft de penningmeester 
verzocht om aan de penningmeester van de Stichting Tri Apeldoorn bevestiging te vragen dat het 
overzicht met deelnemersbijdragen juist en volledig is, evenals een kopie van de (deels) aan 
Aquapoldro doorbelaste facturen. De FC heeft de penningmeester verzocht ontvangst te bevestigen. 

Status 4/6/2020: de penningmeester heeft bevestigd alles ontvangen te hebben. 

De Financiële Commissie adviseert bestuur en ledenvergadering om te besluiten (en te bewaken) dat 
geldstromen die verenigingsactiviteiten betreft altijd onder de controle van de penningmeester te 
plaatsen, inclusief akkoord door bestuur op eventuele niet begrote kosten. Dus geen geld van de 
vereniging via een Stichting, tenzij het een transactie met de Stichting betreft. 

Status 4/6/2020: de penningmeester heeft van afdeling Triatlon de bevestiging gekregen dat 
geldstromen uitsluitend via de verenigingsrekening zullen lopen. 

Daarna hebben we nog een aantal andere posten gecontroleerd, o.a. badgeld leden en badhuur 
Accres (Malkander / Bosbad). Daarbij is gebleken dat één afdeling een hoger tarief heeft betaald dan 



nodig door het zelfstandig maken van (te dure) afspraken. Geen groot bedrag (<€ 100 verschil), toch 
zonde. Alle facturen zijn correct geboekt, de ontvangen badgelden sloten aan bij de 
ledenadministratie. 

Conclusie 

De penningmeester heeft haar administratie prima op orde. De balans en de Verlies en 
Winstrekening geeft volgens de FC een betrouwbaar resultaat van de financiële positie van de 
vereniging per 31/12/2019 en van het financieel resultaat over 2019. 

De Financiële Commissie adviseert de algemene ledenvergadering om de jaarrekening 2019 goed te 
keuren en de penningmeester en het bestuur hiervoor decharge te verlenen. 


