Verslag penningmeester
Over de jaren vanaf 2015 zijn de jaarrekeningen (opnieuw) opgesteld.
De jaarrekening 2015 was niet beschikbaar .
De jaarrekening 2016 was wel beschikbaar maar hoewel debet en credit gelijk waren
bleek dat bij de telling van de onderliggende posten aan de creditzijde er een verschil te
zijn van ca € 16.000.
Aangezien het wegens het ontbreken van de jaarrekening 2015 onduidelijk was welke van
de posten onjuist waren is om aansluiting te krijgen met de jaarrekening 2014 de
jaarrekening 2015 opgesteld.
Hieruit bleek dat de post van € 16.000 voornamelijk bestond uit niet betaald drukwerk.
Na het opstellen van de jaarrekening 2016 bleek er een aanzienlijke post nog te
ontvangen lidmaatschapsgelden.
Dit bedrag is in 2017 en 2018 verder toegenomen tot ca € 33.000.
Zoals vermeld via de website en facebook zijn er stappen ondernomen om dit bedrag
alsnog te incaseren.
Gezien het aantal vorderingen zal dit echter geruime tijd in beslag nemen.
Over de periode 2015 tot en met half 2018 is geen administratie beschikbaar dus zijn de
kosten vanuit de bankafschriften geboekt.
Het kan daarom voorkomen dat de kosten niet in de juiste catgeorie zijn geboekt.
Het totaal van de kosten is wel juist.
In afwijking tot de voorgaande jaren zijn nu alle bankrekeningen opgenomen in de
jaarrekening , deze behoren allen tot het vermogen van de vereniging.
Vooralsnog lijkt het erop dat de kosten voor de advertenties vanaf 2016 niet in rekening
zijn gebracht.
Deze zullen in 2019 alsnog in rekening worden gebracht.
Ook wordt in de jaarrekening het resultaat van de commissies zichtbaar gemaakt in plaats
van de bedragen die op de rekeningen van de commissies zijn overgemaakt.
Het overgemaakte bedrag zegt immers niets over de hoogte van kosten.
De kosten van CSC zijn apart zichtbaar gemaakt aangezien de kosten wel door COWS
werden voldaan maar gezien kunnen worden als kosten voor promotie van de vereniging.
Begroting
Uitgangspunt is dat de opbrengst van de activiteiten/commissie de kosten moeten dekken
met uitzondering van CFH.
Alleen de kosten die gemaakt worden als bestuurslid worden door BCCN vergoed.
Voor het organiseren van de EK zullen middelen moeten worden gereserveerd.
Deze kosten zullen worden aangemerkt als promotiekosten.
Wegens het ontbreken van een begroting is een geschat bedrag opgenomen.
Meer middelen zullen moeten worden gebruikt voor het behalen van de doelstelling zoals
voor voorlichting en gezondheid.
Dit zal er toe moeten leiden dat in combinatie met de aanpassing van het fokbeleid onder
andere de gevolgen van epilepsie zal worden tegengegaan.
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De opleiding van keurmeesters zal anders georganiseerd moeten worden en er zullen
minimaal 3 keuringen worden georganiseerd zo mogelijk verdeeld over het land.
Dat wil ook zeggen dat er voldoende keurmeesters per regio moeten komen.
Ook hiervoor worden middelen beschikbaar gesteld.
Tot slot.
Het is gebleken dat het mogelijk is om geen of onjuiste jaarrekeningen te presenteren of
om jaarrekeningen niet op tijd te produceren.
De administratie , zowel de financiele als voor de leden,wordt gedaan in spreadsheets.
Er was wel een administratie pakket beschikbaar maar werd niet volledig gebruikt.
Dit kan bij een vereniging met een beperkt aantal leden maar niet met de omvang van
BCCN.
Dit zou verklaren waarom er achterstandeen zijn ontstaan in de inning.
Ook doet de vraag zich voor of de kascommissie wel een controle heeft gedaan.
De huidige administratie is verwerkt in een administratiepakket en zal in de toekomst ook
op deze wijze dienen plaats te vinden.
Het bestuur dient hier op toe te zien maar ook is hierbij zeker een rol voor de
kascommissie.
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