Vragen afdeling 3 Oost-Brabant naar aanleiding van het financiële verslag over 2020.
Antwoorden in rood.
Geachte bestuur, penningmeester,
1. Allereerst dank voor het verslag, wat een goed idee geeft wat er in 2020 allemaal gebeurd is op
financieel gebied. Graag gedaan.
2. Op blz. 1 punt 10 meld u dat de pilot in Zeeland niet meer financieel wordt ondersteund. Vorige
jaren heeft deze nog tot kosten geleid (pag. 19. 2020 € 969; 2019 € 9.126). Lopen we hier nog
een risico op een “lijk in de kast” wegens mogelijke aansprakelijkheidsstellingen vanuit welke
organisatie dan ook (Bricon, Zeeland, de Nishoek, ……). Voor zover bekend is dat risico niet
aanwezig.
1. Blz. 2 punt 11; de pensioenclaim. Uiteraard het meest negatieve element in dit jaarverslag, zoals
eerder door u aangekondigd. Totale kosten nu geraamd op € 300.000. U meld dat nog
onderzocht wordt of dit bedrag verhaalbaar is bij de pensioenadviseur. Los van het feit dat een
goede analyse van het proces een complex element is door gebrek aan medewerking vanuit het
oude bestuur, zullen we deze analyse met alle details nodig hebben om überhaupt een kans te
maken om iets terug te krijgen. Hoe groot acht u de kans om iets terug te zien van deze post en
indien de kans er is hoe groot zal het bedrag zijn? Voor de ledenraad is onder agendapunt 4g het
onderzoeksverslag opgenomen met betrekking tot het zogenaamde Pensioendossier. In dat
verslag worden de kansen en risico’s benoemd. Dat is op dit moment de stand van zaken.
3. Pag. 2 punt 13; u meldt hier dat er nog steeds 15.000 gummiringen besteld worden. Afgelopen
jaren: 2018 – 24.000 en 2019 – 20.000. Dus aantal nog steeds redelijk. Hoe denkt u hierover in de
toekomst. Naar onze verwachting zullen de gummiringen duurder en duurder worden door de
lagere aantallen. Nu wordt er ook door verenigingen een beetje gewerkt uit voorraad, waarbij
het risico op kwaliteitsverlies op de loer ligt. Wat is uw beleid voor de toekomst? Het gebruik van
gummiringen zal op een gegeven moment gaan stoppen. Dit punt zou al in de nabije toekomst
kunnen liggen. Het eventueel stoppen met gummiringen zal een onderwerp zijn voor de
Ledenraad.
4. Pag. 4; hier hanteert u de term overschot op lange termijn (A-B) met een bedrag van € 289.000
eind 2020. Ik denk dat u hier bedoelt een overschot op KORTE termijn. Hier staat immers het
vermogen verminderd met datgene wat vastgelegd is op lange termijn. In dit zelfde staatje
noemt u de term werkkapitaal. Normaal wordt deze term gehanteerd voor kortlopende zaken.
Zoals ik de opstelling zie is dit meer datgene wat we nog over hebben als we alle kortlopende en
langlopende verplichtingen afgewerkt hebben, dus meer een soort vrij vermogen. Klopt dit en
kunnen we deze post dan anders labelen, bv vrij vermogen? Aan de presentatie van de
vermogensstructuur is geen wijziging aangebracht. We zien op dit moment dan ook geen
aanleiding om de post anders te labelen. Het begrip werkkapitaal ziet overigens slechts toe op de
liquiditeit van de organisatie.
5. Pag. 4; Liquide middelen, totaal € 971.000. Hoeveel banken hebben we hier? Is hier de maximum
deposito garantie een extra risico? De liquide middelen zijn verdeeld over 5 banken. Dus ja er is
een beperkt risico. Het is moeilijk om meer banken te vinden om daar geld onder te brengen in
deze tijd. Er zijn ook al banken die geweigerd hebben. ( bijvoorbeeld Deutsche Bank). Verder
opereren er ook nog banken onder dezelfde licentie. Dit zou dan geen positief effect hebben op
de maximum deposito garantie.
6. Pag. 12; Afschrijving dubieuze debiteuren stijgt met € 3.604. Is er een speciale post hiervoor aan
te wijzen met extra risico? Dit is voornamelijk een debiteur die door de rechtbank veroordeeld is
tot het betalen van de juridische kosten aan de NPO (€ 4.470 ). Bij het incasseren van de
vordering bleek dat deze persoon was toegelaten tot de WSNP. (Wet schuldsanering natuurlijke
personen)
9. Pag. 13; Wat zijn de kosten gemaakt voor de Olympiade 2024 ter grootte van € 5.000 die ten
laste van de voorziening zijn gebracht? Dit zijn de kosten voor de bijdrage aan de prijsuitreiking in

maart van het Neerlands Postduiven Orgaan/Allerbeste, waar ter voorbereiding op de Olympiade
2024, ook de deelnemers uit omringende landen aan de FCI vergadering in maart in Houten voor
waren uitgenodigd. De besteding van deze post valt onder de verantwoordelijkheid van het
vorige bestuur. Zie hierover eveneens het verslag van de FBCC.
10. Pag. 14; De kosten van de projectleiding in het kader van automatisering hebben niet echt de
nature van een projectleiding. Het zijn kosten van een externe consultant ingehuurd door v.d.
Kruk zonder medeweten en instemming van de automatiseringscommissie. Het is de vraag of
deze kosten terecht ten laste van de voorziening zijn gebracht. Het is een daling van het door de
afdelingen ingebrachte automatiseringsbudget die in ieder geval niets toegevoegd heeft. De
externe consultant is ingehuurd om sturing te geven aan het project automatisering. Na het
aangaan van de overeenkomst met de externe consultant is er een automatiseringscommissie
ingesteld. Dus dat dit geen instemming had van de automatiseringscommissie is logisch. Dat het
voor de externe persoon niet snel genoeg ging is een reden geweest voor hem om er mee te
stoppen. Dat het inhuren uiteindelijk niets heeft toegevoegd is dan ook evident. De besteding
van deze post valt onder de verantwoordelijkheid van het vorige bestuur. Zie hierover eveneens
het verslag van de FBCC.
10. Pag. 15. Zijn er dit jaar 10% meer vaste voet- en chipringen besteld dan vorig jaar in de eerste
bestel run? Prijzen zijn namelijk gelijk gebleven en de passiefpost stijgt 10%. Is dit te verklaren?
Nee er zijn niet 10% meer ringen verkocht. Dit is een saldo post van de ontvangsten voor ringen
2021 en inkoop ringen 2021. Dit is zo al jaren gebruikelijk. De rekening voor de inkoop van de
ringen is tot op heden nog niet ontvangen.
11. Pag. 21; Waardoor zijn de onderhoudskosten van de automatisering ruim € 10.000 hoger dan
begroot voor 2020 en het niveau van 2019? Er zijn inhaalslagen gemaakt om de
kantoorautomatisering, hardware matig en software matig op een hedendaags peil te brengen.
De bestanden zijn in een Cloud omgeving geplaatst en met de systeemsoftware zijn we drie
versies vooruit gegaan. Vanwege efficiency en IT veiligheid willen we dat de bureau
medewerkers werken met eigentijdse spullen.

