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Datum:   19/02/2021 

Rapport Auditcommissie 
 
De auditcommissie heeft een audit gedaan op basis van de financiële rapportering 2021, een 

gedetailleerd overzicht van de rekeningen, afschriften en bewijsstukken van 2021, de begroting 

2021 en 2022. 
 

Op basis van de elementen die de auditcommissie bestudeerde, is de inzet van de middelen in 
2021 en de budgettering voor 2022 niet in conflict met de beleidsposten van het beleidsplan.  

 

De financiële stabiliteit van de federatie lijkt niet in gevaar te zijn, maar de commissie geeft 
graag bijkomende aanbevelingen voor het bestuur van het auditcomité:  

 
- Op het ogenblik van de audit was het exact bedrag van de subsidie Basiswerking 2021 

nog niet gekend, gezien dit pas volgt na de rapportering op 1 april 2022.  

En op datum van audit was een resterend bedrag “Be Gold” topsport van €7400 nog niet 
gestort.  

Voor beide subsidies werden de financiële middelen wel al ingezet. Het oordeel van het 
auditcomité werd dan ook gebaseerd op het geraamde subsidiebedrag. Het auditcomité 

verwacht dat de storting van het laatste gedeelte van de subsidies nog volgt. Als er een 

grote afwijking zou zijn van de geraamde subsidies zijn de conclusies over financiële 
stabiliteit mogelijks anders.  

 

- We merken op dat de budgettering voor 2022 rekening houdt met de aangevraagde 
subsidies en dat de cijfers dus waarschijnlijk lager zullen uitvallen in realiteit. 

Om financiële risico's te minimaliseren, suggereert de auditcommissie ook om een 
afspraak te maken omtrent uitgaven, facturatie & betaling van gesubsidieerde 

topsportprestaties. 

De reële uitgaven Topsport zullen afgestemd worden op de goedgekeurde subsidies, zo 
ook de facturen van de coaches. 

Het is evident dat de gefactureerde prestaties moeten blijven binnen het officieel door 
Sport Vlaanderen toegekende budget. Bijkomend raden we aan dat als er over een 

gedeelte van de subsidies nog geen zekerheid bestaat, dat daar gewacht wordt op de 

bevestiging vooraleer dat de prestaties mogen gefactureerd worden tenzij er een 
uitdrukkelijke goedkeuring is van het bestuur.  

 

- We merken op dat de auditcommissie niet in detail kan oordelen over de inzet van 

middelen van topsport. De overeenkomsten met Be Gold en Sport Vlaanderen vereisen  

dat de gemaakte onkosten gestaafd worden en dat een gedetailleerde 

rapportering  ingediend wordt. De technisch directeur topsport bevestigde tijdens de 

audit dat dit nageleefd werd en dat de uitgaven aanvaard werden.  
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