
  
 Volley Vlaanderen vzw    
  Beneluxlaan 22  BTW: 417 414 853 

 1800 Vilvoorde Iban: BE16 7370 0185 5874 
  02/257.16.00 Bic:  KREDBEBB 
  Info@volleyvlaanderen.be www.volleyvlaanderen.be 

 

 
 
 
 
 
 
    

1 

Verslag Auditcomité 5 maart 2020 

 
I. Chronologie 

 
- 24 en 17 februari 2020: vastleggen van de datum voor de vergadering van het Auditcomité 
- 03 maart 2020: overmaken van de voorlopige jaarrekening per 31 december 2020 en de 

bijhorende afschrijvingstabel 
- 05 maart 2020: vergadering van het Auditcomité op de maatschappelijke zetel van Volley 

Vlaanderen VZW 
 

II. Aanwezigen 
 

- Voor Volley Vlaanderen VZW: 
o Luc Declercq – Financieel Bestuurder 

- Voor SBB Accountants & Adviseurs 
o Sarah Leclercq – Consulent 
o Nick Meerlaen 

- Leden Auditcomité - stemgerechtigd: 
o Nadine Strobbe (Volley Oost-Vlaanderen) 
o Eddy De Grave (Volley West-Vlaanderen) 
o Monique Peeters (Volley Antwerpen) 

De heer Herman De Cnijf (Volley Vlaams-Brabant) was verontschuldigd. Voor Volley Limburg was 
er op het moment van de vergadering nog geen nieuw lid voor het Auditcomité aangeduid. 

 
III. Bespreking 

 
- De boekhoudkundige stukken met betrekking tot het boekjaar 2019 waren aanwezig in het 

vergaderlokaal en ter beschikking voor inzage door de leden van het Auditcomité 
- Door Luc Declercq en Sarah Leclercq werd toelichting gegeven bij de balans en de 

resultatenrekening. Op vragen over de inhoud van bepaalde posten werd toelichting gegeven. 
- Volgende aanpassingen werden nog uitgevoerd in vergelijking met de voorlopige jaarrekening die 

werd overgemaakt: 
o Bijkomend bedrag van 10.000 euro aan subsidies voor het EK 2019  toegevoegd 

(daling van het verlies met 10.000,- t.o.v. voorlopige cijfers) 
o Overboeking van een bedrag 1.310,19 euro van de post “Leveranciers” (SD Worx) 

naar balansrekening 45300000 “Ingehouden Voorheffingen” (verschuiving zonder 
impact op de balans). 

- Het Auditcomité had geen verdere opmerkingen of voorbehouden bij de voorgelegde 
jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2019. Het Auditcomité stelt bijgevolg dat de 
jaarrekening een getrouw beeld geeft van de werking van Volley Vlaanderen voor het boekjaar 
2019. 

 
 
Namens de leden van het Auditcomité 
 
Luc Declercq 
 


