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Verslag kascontrolecommissie jaarcijfers 202A, d.d.27 april 2A21

lnlelding
Op 19 maart jongstleden heeft de kascontrolecommissie (KCC) van de Nederlandse Algemene
Danssport Bond (NADB), bestaande uit de heren N. Koopmeiners, P. Reijn en J.P. van den Berg, het
financieel verslag over 2020 besproken met de heren N. Burg (penningmeester), R. Renckens en
mevrouw C. Leus (financiële commissie) van de NADB. ln verband met de Corona-crisis heeft dit
overleg digitaal plaats gevonden op basis van de op zondag 7 maart 2021 aangeleverde
conceptjaarrekening. ln voorbereiding op deze vergadering zijn door leden van de KCC enkele vragen
op schrift gesteld en aangeleverd aan de NADB. Deze (en diverse aanvullende) vragen zijn tijdens de
vergadering besproken. In dit verslag wordt hierop nader ingegaan.

tsesclrrijvi ng uitvoering controle
ln de vergadering van bondsraadvergadering van 18juni 2020 heeft de bondsraad aan de KCC
vezocht de controle inhoudelijker uit te voeren met meer aandacht voor de beschrijving van de
uitgevoerde werkzaamheden. Tevens zou de bondsraad, alvorens de start van de controle, de
onderwerpen benoemen waar de KCC bij de controle extra aandacht aan zou moeten schenken.
Conform de tijdens de bondsraad gemaakte afspraak op 1B juni 2020 heeft de bondsraad de
jaarcijfers op hetzelfde moment ontvangen als de KCC. De KCC heeft sindsdien geen verzoeken
ontvangen vanuit de bondsraad. De KCC heeft daarom een eigen inschatting gemaakt van de naar
haar mening belangrijke onderwerpen.

De controle door de KCC bestaat uit een aantal onderdelen. Door middel van inhoudelíjke vragen
wordt getracht zekerheid te krijgen over de diverse posten in de jaarcijfers. Na beantwoording van
deze vragen wordt een seÍectie doorgegeven van balans- en of exploitatieposten waarvan een uitdraai
van het grootboek wordt opgevraagd. Deze uitdraai wordt beoordeeld door de KCC met mogelijk nog
een verdere opvraag van de daadwerkelijke facturen. Naar mate de KCC minder "gevoel" heeft bij de
juistheid van de jaarcijfers neemt het aantal detailwerkzaamheden van de KCC toe. ln het verslag van
de KCC worden de belangrijkste onderwerpen en vragen besproken.

Algemene Conclusle
De kascontrolecommissie is van mening dat de gepresenteerde jaarcijfers over 2020, met een
jaarresultaat van € 26.114 positief en een balanstotaal van € 235.201 , een juist en volledig beeld geeft
van de flnanciële stand van zaken bij de NADB en adviseert de jaarcijfers goed te keuren.

Noot: tijdens het proces van de controle van de jaarcijfers is het flnanciële resultaat met € 5.000
verhoogd als gevolg van de aÍwikkeling van de vordering op de NBD in 2A21. Dit is conform de
gestelde vereisten uit de richtlijn voor de jaarverslaggeving. De voorziene debiteur NBD heeft in 2021
meer afgedragen aan de NADB dan in de voorlopige cijfers 2020 voorzien. Deze inkomsten moeten
alsnog in 2A20 als baat worden opgenomen ondanks dat zij pas in 2021 zrln ontvangen.
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Tijdens het overleg zijn de volgende onderwerpen besproken

Vordering oud-penningsmeester efi de NBD
ln de jaarcijfers 2020 wordt een ovezicht geschetst van de vordering op de oud-penningmeester en
de NBD. Gezien dat dit proces reeds meerdere jaren loopt adviseert de KCC een overzicht op te
stellen van het proces ter duiding van de totale (financiële) stand van zaken (dit ook naar aanleiding
van een vraag tijdens de bondsraad van 18 juni 2020). De penningmeester zal dit overzicht
aanleveren aan zowelde KCC als de bondsraad.

ln de jaarcijfers 2020 is opgenomen dat er sprake is van een vordering van € 1 1.354 op de NBD. De
NBD betwiste de hoogte vordering waarbij hun advocaat heeft aangegeven dat zij hiervoor voldoende
gronden zagen om dit bedrag anders te laten vaststellen. De penningsmeester heeft aangegeven dat
door de NBD daarop een voorstel is gedaan om de vordering te laten vaststellen op € 10.000. Dit hietd
in dat de NADB daarmee een verlies zou nemen van € 1.354. Het bestuur van de NADB heeft
besloten deze schikking te aanvaarden in het licht van het gezamenlijke proces van alle drie
schuldeisers richting de hoofdschuldige en de bijkomende advocaatkosten om het restant van de
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vordering bij de NBD te innen. De KCC kan deze redenatie volgen. De totale vordering op de heer
Verspaandonk komt volgens de KCC uit op € 144.957 ultimo 2020. Zodra er bedragen binnen komen
worden deze opgenomen als buitengewone baat.

ïerugbetaling licenties leden NADB
Door de NADB wordt aangegeven dat de intentie bestaat orn aan de nog dansende leden een
teruggave te doen van (een gedeelte van) de licentiekosten over 2020. Dit omdat er in 2020 zeer
beperkt sprake is geweest van wedstrijden. De KCC vraagt zich af waarom deze teruggave niet in
2020 is opgenomen als nog te betalen schuld. Als dit pas zou worden verwerkt in 2021 zou dit in 2A21
kunnen teiden tot een eenmalig fors negatief resultaat. De penningsmeester geeft aan dat de precieze
hoogte van de terugbetaling nog niet bekend is en dat leden ook in 2021 nog verplicht lid moeten zijn
om in aanmerking te komen voor een vergoeding. De KCC kan deze redenatie volgen echter vraagt
wel aandacht hiervoor in de komende periode en bij het opstellen van de tussentijdse financiële
prognoses aver 2021. De NADB kan deze eenmalige uitgave overigens gezien de hoogte van het
eigen vermogen wel dragen. Het eigen vermogen is in 2020 gestegen met € 26.1 14.

Subsidie WK Latin 2021
De liquide middelen z$n in 2020 gestegen vanwege de ontvangst van een subsidie van € 75.000 voor
het organiseren van een WK Latin. De KCC is benieuwd wat de kosten zijn als het WK vanwege de
coronacrisis niet of aangepast doorgaat en de subsidie bijvoorbeeld teruggestort dient te worden. De
penningmeester heefi hierover nadere uitleg verschaft en op welke wijze verantwoording dient te
worden overlegd aan de subsidieverstrekker na afloop van het event. Gezien de sluitende begroting
zijn de verwachtte risico's voor de NADB beperkt.

Sha red service organisatie
ln 2019 is € 75.000 ontvangen van het NOC-NSF en in hetzelfde jaar doorgestort naar het shared
service center. De KCC heeft gevraagd hoe hierin de stand van zaken is gezien dat er in het
jaarverslag niet op wordt teruggekomen. Uit beantwoording blijkt dat in 2O2A een gedeelte van de
taken van het bondsbureau reeds zijn overgedragen aan het shared service center. Behalve de reeds
overgenomen ledenadministratie vindt nu het proces plaats van de overdracht van de financiële
administratie. De kosten in de jaarcijfers van het bondsbureau betreffen dus de kosten voor zowel het
shared service center als het bondsbureau. Het feit dat in 2019 de oprichting van het SSC plaats vindt
met een subsidie van het NOCNSF via de afzonderlijke bonden is het gevolg van het voorkomen van
aanbestedingsvraagstukken cq staatssteun. De KCC heeft hierover veider geen vragen.

Organisatiekosten NK
Uit het inhoudelijke jaarverslag komt naar voren dat de kostenplaats "NK commissie" een negatief
resultaat heeft behaald van € 13.000. Uit navraag blijkt dit is het gevolg van het ontbreken van
toeschouwers bij dit event. Dit is voor de KCC een begrijpelijk gevolg.

Overige behandelde onderwerpen
Tijdens de vergadering zijn nog enkele andere onderwerpen behandeld zoals de overlopende post
TA§O, de kosten van de danssportopleiding (die voor een aantal deelnemers nog dienden te worden
afgerond in 2020), het bestedingsplan van de bestemmingsreserve VDN, de kosten DocData en het
voorkomen van negatieve spaarrente. Hier heeft de KCC verder geen opmerkingen over.

U itgevoerde steekproef
Door de KCC is een uitsplitsing gevraagd van de totale kosten van de kostenplaats "NK commissie"
en de grootboekrekeningen reiskosten, algemene kosten en vrijwilligersvergoedingen. Hieruit komen
geen aanvullende vragen naar voren. De gemaakte kosten lijken hier terecht opgenomen te zijn.

De KCC bedankt verder de NADB voor haar uitgebreide beantwoording van de vragen.

N. Koopmeiners P. Reijn J.P
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