Raad van Advies 17 juni 2019

Bijlage bij agendapunt 5a

Financiële en praktische zaken
[informatie / discussie]

a. Stand van zaken financiën 2019
Zoals al gerapporteerd tijdens de RvA-bijeenkomst van 11 maart 2019, zijn er in de
eerste maanden van 2019 meerdere afwijkingen van de begrote kosten geconstateerd.
Het betrof zowel mee- als tegenvallers, en die bleken zich redelijk in evenwicht te
houden. Geen enkele afwijking was substantieel te noemen. Dat beeld is sindsdien niet
wezenlijk gewijzigd.
De afwijkingen vormen, indien in hun totaliteit bekeken, dan ook geen aanleiding tot
bijstelling van de begroting, het melden van deze afwijkingen aan VWS, of het aanvragen
van extra middelen bij VWS.
Inmiddels is de jaarrekening 2018 van de stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland
vastgesteld. Hierbij zijn drie aspecten van direct belang voor het zbo Dopingautoriteit:
1. De stichting heeft in december 2018 € 60.000 ontvangen ter dekking van
aanloopkosten van het zbo (omdat het zbo op dat moment nog niet over een
eigen bankrekening kon beschikken). Ruim € 50.000 van dit aanloopbudget is
daadwerkelijk besteed ten faveure van het zbo (en verantwoord in de
jaarrekening 2018 van de stichting). Het verschil is inmiddels door de stichting
aan het zbo overgemaakt. Omdat dit aanloopbudget geen onderdeel uitmaakt van
begroting/budget 2019 van het zbo kan dit bedrag als een ‘extra bijdrage’ van
VWS gekwalificeerd worden.
2. Op de balans van de stichting staat ultimo 2018 € 69.388 ‘Bestemmingsfonds
dopingcontroles’. Dit bedrag is inmiddels (na bevestiging van NOC*NSF dat men
hiermee akkoord is) overgemaakt aan het zbo. Deze middelen kunnen door het
zbo worden besteed op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als voor de
stichting gold. Ook het zbo zal een Bestemmingsfonds dopingcontroles inrichten,
op dezelfde basis als de stichting dit deed.
3. Op de balans van de stichting staat ultimo 2018 € 73.121 ‘Overige reserve’. Dit is
het bedrag waarover de stichting kan beschikken om aan haar lopende
verplichtingen te voldoen (wat meer in het bijzonder betekent: het kan worden
besteed aan de lopende dopingcontroleprocessen en aan de liquidatie van de
stichting). Als en zodra de stichting haar activiteiten kan beëindigen (en de
stichting dus geliquideerd kan worden) zal overleg gezocht worden met VWS om
de bestemming van het alsdan resterende saldo te bepalen.
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