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Verslag Rekeningnazichter VSSF 2019 

Bruno Vanvolsem 

 
Aan de algemene vergadering van Sneeuwsport Vlaanderen VZW   

 

Dames en heren, 

 

Op 19 mei 2020 heb ik een nazicht gedaan van de rekeningen en van de onderliggende 

bewijsstukken ter staving ervan. Tevens heb ik tijdens het boekjaar de vereniging opgevolgd. Ik 

heb me een duidelijk inzicht kunnen verschaffen in de boekhouding van de VZW voor het 

afgelopen boekjaar en Martine Dom, voorzitter van de raad van bestuur van Sneeuwsport 

Vlaanderen, heeft mij de nodige uitleg en verklaringen gegeven.   

Het nazicht heeft zich vooral gericht op de correcte voorstelling van de feiten en de onderbouwing 

van de jaarrekening. Mijn nazicht op de interne controle procedures werd door externe 

omstandigheden, met name de lockdown ingevolge het Corona virus, belemmerd. De 

boekhoudkundige opvolging en onderbouwing verloopt op een adequate en correcte wijze, 

waarbij het cijfermateriaal gestaafd wordt, klanten- en leverancierssaldi een correcte weergave 

van de realiteit vormen, vaste activa geactualiseerd zijn, etc…   

De ingestelde interne controle procedures worden naar best vermogen nageleefd. Ik heb evenwel 

om voornoemde reden niet kunnen nagaan in welke mate de organisatie, na een forse transitie 

omwille van wijzigingen in de personeelsbezetting, afdoende zorg draagt voor de interne controle 

procedures en het correct verwerken van de boekhoudstukken, de validatie van onkostennota’s, 

het traceerbaar goedkeuren van facturen, enz. .  

Het boekjaar wordt afgesloten met een balanstotaal van 745.114,44 euro en een winst van 

78.199.69 euro wat het vermogen van de VZW doet toenemen tot 566.448,27 euro. Het sociaal 

passief is evenwel onderschat, het laatst gekende werkelijke sociaal passief is 27.118,85 euro 

hoger dan wat in de balans is weergegeven en zou op 214.677,60 euro moeten worden gebracht. 

Verder is een reserve opgebouwd van 20.000 euro onder de titel “investeringen”, welke eerder 

arbitrair overkomt, doch compenseert met voorgaande opmerking. Het over te dragen resultaat is 

daarom niet noodzakelijk aan te passen. 
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Nazicht van de balans leert ons dat de openstaande handelsvorderingen 104.821,28 euro 

bedragen, een aanzienlijke toename ten opzichte van het saldo 2018 (38.949,37 euro), doch bij 

nader inzien zijn er geen belangrijke bedragen die niet tijdig ingevorderd worden. Overige 

balansposten werden eveneens onderzocht en correct bevonden. 

De totale bedrijfsinkomsten van de VZW voor 2019 bedroegen 1.413.744,07 euro en de totale 

kosten 1.335.544,38 euro, hetgeen een bedrijfsresultaat oplevert van 78.199,69 euro. Dit resultaat 

is een daling in vergelijking met het vorige boekjaar, waarvoor een resultaat werd opgetekend van 

139.954,07 euro.   

Mijn nazicht heeft me ervan overtuigd dat de jaarrekening (balans en resultatenrekening) een 

weerspiegeling is van de werkelijkheid en ik verzoek jullie dan ook deze jaarrekening goed te 

keuren en kwijting te geven aan de rekeningnazichter voor het tijdens het kalenderjaar 2019 

uitgeoefende nazicht. 

 

 

Antwerpen, 19 mei 2020 

Bruno Vanvolsem 
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