Vragen afdeling 3 naar aanleiding van de meerjarenbegroting 2021-2025.
Antwoorden in rood.
Geacht bestuur, penningmeester
Uiteraard zijn we voorstander een van gezonde NPO die genoeg vermogen heeft om zijn eigen broek
op te houden. Door de vele negatieve zaken in het verleden is het vermogen nu te laag en kunnen we
niet veel zaken meer opvangen. We zien de komende jaren een aantal risico’s te weten:
1. Pensioendossier; kennen we nu alle feiten en risico’s? 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.
2. Doping; met de huidige voorstellen bestaat het risico dat de B – staal een beschuldigd lid vrijpleit,
ook al is dit risico zeer laag volgens de doping deskundigen. Leden die zich in de goede naam
aangetast zullen ongetwijfeld een rechtszaak aanspannen. Hiervoor is naar onze mening geen
buffer aanwezig. Zoals ook al is gemeld bij het betreffende agendapunt, is een zodanige
procedure opgezet dat de kans op fouten zo klein mogelijk is. Feit is wel dat er in de afgelopen
jaren geen kennis en kunde meer is opgebouwd hoe we hierin hebben te handelen. In de begrote
kosten is een reservering opgenomen voor juridische procedures. De inschatting voor nu is, is dat
er geen extra voorzieningen nodig zijn.
3. Olympiade; we hebben nog geen begroting, maar u heeft bij het overleg aangegeven dat de
totale kosten ca. € 600.000 zullen gaan bedragen. Daarnaast geeft u aan dat de opbrengst van
standhouders en bezoekers ongeveer € 300.000 zal bedragen. Dit betekent dat u de zaken
genoemd in uw begroting (1 ct per duif, geen kosten manifestatie en opbrengst duivenverkoop
van topkampioenen) waarschijnlijk in zijn geheel nodig heeft voor de Olympiade. Klopt dit beeld?
Verwacht u nog meer opbrengsten? Als dit beeld klopt, zal de buffer geheel nodig zijn en er kan
niets worden toegevoegd aan het vermogen. Deze berekening is correct. De voorlopige begroting
is voorzichtig opgezet. Uitgangspunt is dat de Olympiade minimaal kostendekkend moet zijn. Er
zal straks strak worden gestuurd op de uitgaven. Daarnaast zijn er nog mogelijkheden om extra
inkomsten te genereren zoals sponsoring. Bij de verdere uitwerking van de Olympiade zal hier
naar gekeken worden.
4. Ringenprijs; We begrijpen dat een stijging van het vermogen nodig is. Een verhoging van de
normale ringenprijs met 20% en bij bestellingen boven de 100 ringen een verhoging van 120% is
zonder meer een signaal dat de bodem van onze schatkist bereikt is. De prijs voor chipringen
blijft gelijk. Waarom heeft u niet gekozen om de noodzakelijke verhoging te spreiden over de
voetring en chipring, eventueel in combinatie met een lichte contributie verhoging? Verhoging
van de chipring prijzen zal er toe leiden dat onze leden op andere manieren hun chipringen gaan
proberen te verkrijgen, wat er wel eens voor zou kunnen zorgen dat we per saldo dan minder
opbrengsten zouden hebben. De verkoop van vaste voetringen is door de tijd heen gebleken een
vastere opbrengst bron te zijn dan de verkoop van chipringen. Verder is het advies van de FBCC
overgenomen. Daarnaast is er in de 80-er jaren een discussie geweest met de belastingdienst
met betrekking tot de BTW. De meeropbrengst op de ringen is destijds aangemerkt als zijnde een
contributie opbrengst. Dat geldt niet voor de chipringen.
5. In begroting gaat u uit van een opbrengst van ringen in 2021 van € 380.000. In het jaarverslag
2020 staat als vooruit ontvangen post opgenomen onder de passiva een bedrag van € 440.000.
Kunt u het verschil verklaren? Het verschil is te verklaren doordat in de begroting de opslag in de
ringenprijs voor de Olympiade (in het verleden voor de nationale dagen) niet is meegenomen.
De vooruit ontvangen bedragen is een saldopost voor vooruit ontvangen ringen en reeds
betaalde kosten voor inkoopringen. Tot op heden is de nota voor de inkoop vaste voetringen nog
niet ontvangen. Daarnaast wordt een daling van de verkoop van het aantal ringen voorzien.
Verder kregen we deze week het bericht dat onze leverancier van de voetringen stopt. We zullen
dus op zoek moeten naar een andere leverancier. Wat de gevolgen hiervan zijn komen we later
op terug.

6. Lossingsvergunningen; deze zijn voor de toekomst naar onze mening laag begroot. Het aantal
trainingsvluchten wat nu al georganiseerd wordt en waarvoor niet altijd lossingsvergunningen
worden aangevraagd zal stijgen en de opbrengst hiervan lijkt niet opgenomen in uw begroting.
Graag uitleg. Zoals vermeld worden er alleen kosten in rekening gebracht voor
lossingsvergunningen aangevraagd voor lossingen met meer dan 500 duiven. We zullen na afloop
van het seizoen 2021 beoordelen of deze raming een structurele correctie behoeft.

