Verslag FCC inzake Regio 3 van afdeling 8 GOU over het boekjaar 2016
Op 04 januari 2017 heeft de FCC kennis genomen van de door de penningmeester van de
regio 3 vervaardigde balans en resultatenrekening. De FCC heeft daarbij de financiële
bescheiden ingezien, de aanwezigheid van het vermogen vastgesteld en de rechtmatigheid
van de uitgaven getoetst.
Exploitatierekening 2016
Over het boekjaar 2016 is in de regio 3 een positief resultaat behaald van € 419,00.
Het totaal van de inkomsten bedraagt € 31.947, waarvan € 10,047 door te storten
contributie en € 7.770 directe kosten rekengeld/uitslagen.
De opslag per duif bedraagt € 0,10 en geeft met 102.281 duiven een exploitatiebijdrage van
€ 10.228.
De kosten van de feestavond bedroegen € 2.484. De bestuurskosten € 1.772. Het systeem
met vaste betaalde overlaadploegen (kosten 2016 € 2.100) werkt naar tevredenheid.
Ten aanzien van de kosten van het vervoer, welke overigens voor rekening van de afdeling
komen, hebben deelwaarnemingen plaatsgevonden op de correcte uitvoering door de
vervoerder van de in het contract overeengekomen prijzen.
Vergoedingenbeleid.
De FCC heeft geconstateerd dat binnen regio 3 het door de afdeling vastgestelde
vergoedingenbeleid in hoofdzaak wordt gevolgd.
Middels deelwaarneming is beoordeeld of aan de gedeclareerde kostenvergoedingen
onderliggende facturen en bescheiden ten grondslag liggen. Door de FCC is geconstateerd
dat er in een enkel geval geen onderliggende factuur aanwezig is.

Balans per ultimo 2016
Per ultimo 2016 sluit de balans met een telling van € 12.396, tevens zijnde het eigen
vermogen groot € 12.396.
Vlottende activa
De voorraden bedragen € 318.
Liquide middelen
De liquide middelen bedragen per ultimo 2016 € 12.078. Bestaan is vastgesteld middels
aansluiting met de bijbehorende bankafschriften/kasadministratie.
Schulden Geen.
Contant geldverkeer
In de Regio 3 is er sprake van zeer beperkt contant geldverkeer, met name bestaande uit de
organisatie en afwikkeling van de regiofeestavond. De FCC is van mening dat contant
geldverkeer zo veel mogelijk dient te worden voorkomen.

Decharge
In aanmerking nemende het door de regiopenningmeester verstrekte financiële verslag met
bijbehorende specificaties, de door de FCC uitgevoerde deelwaarnemingen ten aanzien van
de volledigheid van het vermogen en de rechtmatigheid van de uitgaven alsmede hetgeen in
dit verslag is weergegeven stelt de FCC voor het regiobestuur te dechargeren voor het over
het boekjaar 2016 gevoerde beheer en (financiële) beleid.
Afsluiting
Dank aan de regiopenningmeester voor de gastvrije ontvangst, goede verzorging en vlotte
afwikkeling tijdens de werkzaamheden van de FCC.
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