Verslag van de bespreking tussen bestuur en FAC op 17 november 2021.
Aanwezig:
René Degen, voorzitter en Bert Kunst Penningmeester.
Michiel van Manen, Maarten Prins en Evert van de Visch als FAC.
Het is gebruikelijk dat er door het bestuur met de FAC gesproken wordt over de gang van zaken op
financieel gebied binnen de EDESE Golfclub Papendal.
Wij spreken nu over de begroting 2022.
Onderstaande zaken, in willekeurige volgorde, zijn besproken.
Bijdrage sponsorcommissie.
De FAC heeft geconstateerd dat de netto revenuen uit de sponsorbijdragen niet meevallen.
Er wordt van de betaling door de sponsoren veel teruggegeven aan de sponsoren om hen te
verwennen. Het bestuur geeft aan dit ook te hebben geconstateerd en zoekende zijn naar een weg
om dit op een andere, betere, manier in te vullen.
Horeca.
De betaling van € 65,-- van ieder lid aan het begin van elk kalenderjaar ten behoeve van bestedingen
in het clubhuis wordt per direct gestopt. Volgens onze penningmeester is er veel oppositie tegen
deze heffing zoals veel leden dat zien.
FAC had liever gezien deze betaling in 2023 te stoppen omdat dan ook het contract met de exploitant
van onze horeca opnieuw moet worden bezien.
Wat de revenuen uit de horeca voor de club zijn zal ook kritisch worden bekeken en meegenomen
worden bij de besprekingen over continuatie van de overeenkomst.
Personeelskosten.
FAC constateert dat de kosten fors stijgen. Het bestuur heeft dat uiteraard ook geconstateerd en
denkt na over de toekomst wat betreft de personele bezetting van ons secretariaat. FAC zal dit zeer
kritisch blijven volgen.
Liquiditeiten en lening.
De vereniging is momenteel zeer liquide en de verwachting is dat dat ook zo zal blijven, getuige de
prognose van de penningmeester. FAC is van mening dat het saldo bij de bank zo laag mogelijk
gehouden moet worden, de bank rekent een fee over het saldo en daar kopen we niets voor. Ook het
bankenrisico is van toepassing omdat we met het saldo ver boven de garantie uit hoofde van
deposito garantie stelsel zitten.
FAC geeft het advies om de langlopende lening van 120K z.s.m. af te lossen.
Penningmeester zal onderzoeken of dat op een vriendelijke manier kan.
Onderhoud baan.
De kosten voor baanonderhoud blijven stijgen. FAC is van mening dat dit niet zo door kan gaan. Onze
baan ligt er weliswaar TOP bij, gaat wel ten koste van forse jaarlijkse uitgaven.
FAC is/was van mening dat de kosten zouden dalen na installatie van de beregeningsinstallatie.
Penningmeester heeft hier geen actieve herinnering aan.
Het contract met AHA de MAN moet in 2023 herzien worden en bestuur zal onze bemerkingen in die
bespreking meenemen en FAC informeren.

1

Schulden op de balans.
Op de balans staat 146K aan langlopende schulden.
FAC wenst uitleg over de onderliggende posten, is onduidelijk verhaal zo.
Opheffen stichting.
Dit punt is niet aan de orde geweest, staat voor zover FAC weet nog wel open.
FAC is er voorstander van om het in 2021 af te werken.
De FAC adviseert de AV om de begroting goed te keuren. De voorgenomen investeringen worden nog
verder uitgewerkt en op een later tijdstip voorgelegd aan de FAC en ter goedkeuring voorgelegd aan
de AV.
Aldus opgemaakt te Ede op 18 november 2021.
Namens de Financiële Advies Commissie,
Michiel van Manen
Maarten Prins
Evert van de Visch
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