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Verslag Auditcomité 19 maart 2021 – 19u30 tot 20u38 – Meeting via “Teams” 

 
I. Aanwezigen 

 
- Voor Volley Vlaanderen VZW: 

o Luc Declercq – Financieel Bestuurder 
o Geert De Dobbeleer – Algemeen Directeur 

- Voor SBB Accountants & Adviseurs 
o Nick Meerlaen 

- Leden Auditcomité - stemgerechtigd: 
o Nadine Strobbe (Volley Oost-Vlaanderen) 
o Monique Peeters (Volley Antwerpen) 
o Herman De Cnijf (Volley Vlaams-Brabant) 
o Jenthe Vanbuggenhout (Volley Limburg) 

 
- De heer Eddy Degrave (Volley West-Vlaanderen) was verontschuldigd. 

 
II. Bespreking 

 
- Door Luc Declercq, bijgestaan door Nick Meerlaen en Geert De Dobbeleer, werd toelichting gegeven bij de 

balans en de resultatenrekening. Op vragen over de inhoud van bepaalde posten werd toelichting gegeven. 
 

- Volgende opmerkingen/aanbevelingen werden gemaakt op basis van de voorgelegde documenten:  
o Balans: 

§ Openstaande vorderingen: 
• Houding naar openstaande clubfacturen: VV heeft gelet op de COVID-19 crisis 

een grotere tolerantie toegepast. Vragen van clubs naar een afbetalingsplan 
werden positief beantwoord en de gebruikelijke herinneringen werden later 
dan voorzien in de normale procedure verstuurd (laatste rappels werden eind 
februari verstuurd) 

• Openstaande factuur Botech ad 12.100 euro: openstaand bedrag dateert van 
2019. Er dient te worden nagekeken in welke mate deze factuur nog inbaar is. 

§ Vordering op BV EVC: over te zetten naar vorderingen op meer dan 1 jaar. 
§ Ingehouden voorheffingen 1.212 euro: bedrag is identiek aan het bedrag van 2019 en is 

na te kijken. 
o Resultatenrekening: 

§ Provisie voor vakantiegeld: de provisie voor het vakantiegeld voor de bijkomende 
medewerkers is over te boeken van de rekening “620” naar de rekening “623”. 

o Niet aftrekbare BTW posten 64000 en 64001: hergroeperen in post 64001. 
 

- Het Auditcomité had geen verdere opmerkingen of voorbehouden bij de voorgelegde jaarrekening met 
betrekking tot het boekjaar 2020. Het Auditcomité stelt bijgevolg dat de jaarrekening een getrouw beeld 
geeft van de werking van Volley Vlaanderen voor het boekjaar 2020. 

 
 
Namens de leden van het Auditcomité – 19 maart 2021 
 
 
Luc Declercq 
 


