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Agenda:
a. Overlopen van het verslag van de rekeningcommissarissen
b. Beantwoorden van eventuele bijkomende vragen
c. Praktische afspraken voor de Algemene Vergadering
Verslag:
a. Overlopen van het verslag van de rekeningcommissarissen
Dank voor de uitgebreide aanlevering van documenten en bijkomende informatie. Dit liet toe dat er
een zeer gedetailleerde analyse kon gebeuren van de resultatenrekening, interne jaarrekening en de
bestemde fondsen. Deze analyse werd gebundeld in het verslag van de rekeningnazichters met enkele
bijkomende vragen (bijlage 1). Deze vragen werden schriftelijk beantwoord vanuit 3VL.
Het verslag werd vervolgens door de rekeningcommissarissen (namens de financiële commissie)
goedgekeurd op 02/03/2022.
b. Beantwoorden van bijkomende vragen
1) Er is sprake van verschillende bedragen onder de noemer “winst 2021” nl. € 15.214,14 , elders
zagen we dat deze op € 0 stonden. Hoe moeten we dit interpreteren.
3VL: We zijn overgestapt naar een nieuw boekhoudkantoor dat meer nadruk legt op de
volledige boekhoudkundige afronding van het werkjaar. Er is wel degelijk winst gemaakt
maar deze werd ook reeds overgedragen naar de bestemde fondsen via de afgesproken
waarderingsregels (zijnde 50% onder de noemer overgedragen winst/verlies, 25% wordt
toegekend aan het bestemd fonds sociaal passief en 25% onder een bestemd fonds, in dit
geval “investering informatica & techniek”). De “momentopname” situeert zich op een ander
ogenblik maar de resultaten blijven hetzelfde.
De financiële commissie stelt voor om de cijfers voor te leggen vóórdat de resultaten zijn
overgedragen, dit om een duidelijker beeld te kunnen presenteren op de AV.

2) Er is een duidelijk lagere winst dan vorig jaar, hoe kan dit verklaard worden?
3VL: Er zijn meer investeringen gebeurd richting clubs en organisaties zoals bv. extra
investeringen in T3, de website, de app, projecten zoals laagdrempelig sportaanbod,
jeugdclubs, training days, open water zwemmen, slotevent, … dit zorgt ervoor dat er minder
winst is gemaakt. De winsten van vorige jaren zijn opgenomen in bestemde fondsen om te
kunnen inzetten op andere momenten. We zien dit als een soort “noodfonds” dat reeds een
buffer vormt voor de organisatie. Het is niet het doel van 3VL om grote winsten na te
streven.
3) Met betrekking tot de uitgavepost “waardevermindering op handelsvorderingen” (voor een
bedrag van €18 602, 65) en verantwoord onder “regularisatie facturen uit het verleden”. We staan
achter de beslissing om deze kwijt te schrijven maar het betreft een redelijk bedrag, welke
initiatieven worden genomen om dit in de toekomst te beperken.
3VL We installeren een nieuwe werkmethode waarbij we om de 2 maanden openstaande
facturen evalueren en uitgaande facturen screenen. Dit om eventuele fouten of openstaande
betalingen te vermijden in de toekomst.

c. Praktische afspraken Algemene Vergadering
Dhr. Jacques Goedgebeur en Patrick Damen zullen namens de financiële commissie volgende punten
toelichten op de Algemene Vergadering van Triatlon Vlaanderen op 19 maart 2022:
-

Jaarverslag 2021
Verslag financiële commissie

De algemene vergadering zal georganiseerd worden onder hybride vorm waarbij er aandacht wordt
besteed aan het feit dat alle deelnemers (fysiek aanwezig en deze thuis) over de nodige info
beschikken, bijkomende vragen kunnen stellen en een stem uitbrengen.

Bijlagen:
1.
2.
3.
4.

Verslag rekeningnazichters 3VL
3VL Balans en resultaten rekening 2021
3VL Interne jaarrekening 2021
Bestemd fonds Waarderingsregels

