
 

 

NOTITIE 

Van: Hoofdbestuur 
Aan: Ledencongres 
Datum: 18 mei 2020 
Betreft: Vaststelling jaarrekening 2019 en décharge bestuur 

 

Beste leden, 

Conform artikel 28 lid 11 van de statuten wordt de jaarrekening van FNV Horecabond voor 

het jaar 2019 ter vaststelling voorgelegd aan het Ledencongres. Dit is een wijziging ten 

opzichte van het verleden waarbij de jaarrekening werd vastgesteld door het Hoofdbestuur. 

Met de statutenwijziging van september 2019 is het vaststellen van de jaarrekening 

voorbehouden aan het hoogste orgaan van FNV Horecabond zijnde het Ledencongres. 

De jaarrekening is tezamen met het bestuursverslag en de overige gegevens onderdeel van 

het jaarverslag dat ook op de website van FNV Horecabond wordt gepubliceerd 

(https://www.fnvhorecabond.nl/over/jaarverslagen). Het jaarverslag is het document 

waarmee het Hoofdbestuur verantwoording aflegt aan het Ledencongres. Deze 

verantwoording vindt voor wat betreft het beleid plaats middels het bestuursverslag en voor 

wat betreft de financiën middels de jaarrekening.  

Het bestuursverslag als opgenomen in het jaarverslag bevat een beschrijving van de gang 

van zaken in 2019 alsmede het in 2019 gevoerde beleid. 

De jaarrekening (eveneens onderdeel van het jaarverslag) omvat een balans, een staat van 

baten en lasten alsmede de toelichting op deze beide stukken. De jaarrekening, zijnde de 

financiële verantwoording over het afgelopen jaar, is zoals ieder jaar gecontroleerd door een 

externe onafhankelijke accountant. Voor het jaar 2019 is onze accountant Willem Bakker van 

PriceWaterhouseCoopers (PWC). De conclusie van de accountantscontrole is verwoord in 

de accountantsverklaring die in de bijlagen bij het jaarverslag is opgenomen. Het betreft een 

goedkeurende accountantsverklaring waarmee de accountant aangeeft dat de cijfers een 

getrouw beeld geven. 

Op het Ledencongres zal worden gevraagd om een tweetal besluiten te nemen die 

samenhangen met het jaarverslag waarnaar in de uitnodiging voor het Ledencongres reeds 

is verwezen. Die besluiten lichten we hieronder toe: 

Besluit 1: Het vaststellen van de jaarrekening.  

Besluit 2: Het verlenen van décharge voor het gevoerde beleid. 

 

Toelichting gevraagd besluit 1 

Door het vaststellen van de jaarrekening stemt het Ledencongres in met de financiële 

verantwoording zoals die door het Hoofdbestuur is opgemaakt. Zoals eerder aangegeven is 

dit binnen de bond een nieuwe stap, maar het is een gebruikelijke stap waarbij het hoogste 

orgaan van een organisatie de jaarrekening dient vast te stellen. Met het vaststellen van de 

https://www.fnvhorecabond.nl/over/jaarverslagen


 

jaarrekening geef je geen oordeel over het gevoerde beleid. Je geeft alleen aan dat je 

accepteert dat de jaarrekening een goede weergave is van hetgeen is gebeurd. De 

jaarrekening is feitelijk een financiële vertaling van de activiteiten die in 2019 hebben 

plaatsgevonden, niet meer en niet minder. Dat is als Ledencongres natuurlijk lastig te 

controleren, vandaar dat de rol van een onafhankelijke accountant zo belangrijk is: die 

verklaart na onderzoek dat de jaarrekening inderdaad een goede weergave is van de 

feitelijke situatie. Deze verklaring is ook bijgevoegd. 

Toelichting gevraagd besluit 2  

Met het verlenen van décharge aan het Hoofdbestuur voor het gevoerde beleid zegt het 

Ledencongres feitelijk dat het Hoofdbestuur haar taken naar behoren heeft vervuld. Ook dit 

is nieuw bij FNV Horecabond, maar gebruikelijk bij andere organisaties. Het effect van het 

verlenen van décharge is dat de leden van het Hoofdbestuur niet later door de vereniging 

persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het gevoerde beleid: zij hebben 

daarover aan het Ledencongres verantwoording afgelegd en het Ledencongres heeft dat 

geaccepteerd. 

Doordat de déchargeverlening in het verleden niet aan het Ledencongres is gevraagd, 

vragen we dit keer aan het Ledencongres om het Hoofdbestuur voor de gehele 

zittingsperiode décharge te verlenen. 

Kortom, het Hoofdbestuur legt het Ledencongres de volgende twee besluiten voor: 

 

Besluit 1: 

Het Ledencongres stelt de jaarrekening voor het jaar 2019 vast.  

 

Besluit 2: 

Het Ledencongres verleent décharge aan het Hoofdbestuur voor het jaar 2019, 

alsmede voor de eerdere jaren behorende bij de huidige zittingsperiode van 4 

jaar. 

 

 

 

Namens het Hoofdbestuur, 

 

 

Dick Koerselman   Esther de Jong 

Voorzitter    Secretaris-Penningmeester 


