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Verslag Controlecommissie WSV Almere Haven over boekjaar 2016 
 
 
De Controlecommissie heeft de Jaarrekening 2016 gecontroleerd en is tot de conclusie gekomen dat 
deze juist en volledig is. De commissie heeft grote waardering voor de inzet van de penningmeester 
en de administratie en de wijze waarop zij hun werkzaamheden uitvoeren.  
 
Alhoewel er nog ruimte voor verbetering is, is het proces om te komen tot de jaarrekening 2016 een 
stuk verbeterd in vergelijking met vorig jaar. Ook de aansluiting tussen de indeling van de jaarreke-
ning en die van ecaptain en begroting is aanmerkelijk verbeterd. Het tijdig verwerken van correcties 
in ecaptain op basis van de cijfers in de concept-jaarrekening, is deels gelukt maar zeker nog niet vol-
ledig. Het Bestuur heeft toegezegd dat dit volgend jaar wel het geval zal zijn. Het is noodzakelijk om 
een goede controle uit te kunnen voeren. 
 
Voorziening groot onderhoud 
Al enige jaren pleit de Controlecommissie ervoor om de hoogte van de dotatie (toevoeging) aan de 
Voorziening groot onderhoud te baseren op het MeerJarenOnderhoudsplan (MJOP). De dotatie werd 
eerder niet begroot en in de jaarrekening werd het resultaat toegevoegd aan de Voorziening, zonder 
dat werd nagegaan of dat teveel  of te weinig was.  In 2015 werd de dotatie voor het eerst gebaseerd 
op het MJOP, maar op een  manier die volgens de Controlecommissie verder verbeterd zou kunnen 
worden. Het Bestuur neemt nu het advies van de Controlecommissie over om jaarlijks in principe 
hetzelfde bedrag als dotatie op te nemen waarvan de hoogte zodanig is dat in de toekomst het plan-
matig groot onderhoud kan worden uitgevoerd. 
 
Het Bestuur neemt ook het advies van de Controlecommissie over om met ingang van 2017 de dota-
ties en onttrekkingen separaat in het jaarverslag op te nemen, die ook nog gesplitst worden in groot 
onderhoud gebouwen en groot onderhoud haven en infrastructuur. Hiermee kunnen de leden vol-
gen hoeveel groot onderhoud daadwerkelijk is uitgevoerd in een jaar. Tevens is besloten om daarbij 
ook de begrote onttrekkingen op te nemen, zodat de begrote en gerealiseerde onttrekkingen met 
elkaar kunnen worden vergeleken en het Bestuur verklaringen kan geven omtrent de afwijkingen. De 
Controlecommissie is akkoord gegaan met de nog onvolledige verantwoording van de Voorziening 
groot onderhoud in de jaarrekening 2016, onder de verwachting dat de toegezegde aanpassingen in 
de jaarrekening 2017 gerealiseerd zullen worden. 
 
Uitvoering onderhoud 
Omdat het MJOP een belangrijke basis was voor de verhoging van de liggelden heeft de Controle-
commissie aan het Bestuur aangegeven, dat zij de werkelijke uitvoering van het planmatig groot on-
derhoud kritisch volgt. De Controlecommissie constateert dat er in 2016 minder groot onderhoud is 
uitgevoerd dan in het MJOP was opgenomen. Het Bestuur heeft de Controlecommissie overigens 
overtuigd van de redenen waarom sommige initiatieven zijn uitgesteld. 
 
Wij hebben vastgesteld dat als er onderhoud wordt uitgevoerd, dat dit professioneel wordt begeleid 
door de havenmeester. De kwaliteit van het onderhoud en het toezicht is goed, er wordt goed onder-
handeld. Ook wordt de laatste 10% van de factuur pas betaald na oplevering. Wel zou er eerder ge-
start kunnen worden met de voorbereiding, dus direct na de vaststelling van de begroting. Ook zijn 
er vaak tussentijdse wijzigingen vanuit de kant van het Bestuur, waardoor er vertraging kan ontstaan. 
 
Aansluiting tussen de jaarrekening 2015 en 2016 
De Controlecommissie heeft geconstateerd dat de in de concept jaarrekening 2016 opgenomen ver-
gelijkende cijfers over 2015 van de materiele vaste activa afwijken van de cijfers die in de jaarreke-
ning 2015 werden gepresenteerd. De toelichting hierover in de definitieve jaarrekening vindt de Con-
trolecommissie afdoende.  
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Tussentijdse rapportages 
N.a.v. de begroting 2017 heeft het Bestuur het advies van de Controlecommissie overgenomen om er 
voor te zorgen dat er tussentijds goede financiële rapportages zijn. Met name een rapportage per 1 
oktober is van belang om daarmee beter in staat te zijn om een begroting voor het volgende jaar op 
te baseren. Tevens kan de Controlecommissie haar controlerende taak op de begroting beter uitvoe-
ren. 
 
BTW wijziging per 1/1/17 
De Controlecommissie heeft zich gebogen over de BTW wijziging die met ingang van 1 januari 2017 
van kracht is geworden. Vanaf die datum zijn ligplaatsen voor sportboten, te weten zeil-, roei, en po-
werboten, vrijgesteld van BTW. Over ligplaatsen voor recreatieve boten, zoals motorboten, moeten 
verenigingen BTW blijven betalen. Tegenover de vrijstelling staat dat er voor sportboten geen BTW 
meer kan worden afgetrokken over investeringen en kosten die de vereniging maakt.  
De Controlecommissie begrijpt dat er leden zijn die een zeil, roei of powerboot hebben en die vinden 
dat het resterende voordeel aan hen moet worden toegerekend. De Controlecommissie is echter van 
mening dat het BTW aspect een zaak is tussen WSV Almere Haven en de Belastingdienst en het voor-
deel dus ten gunste komt aan WSV Almere Haven. Naar analogie van een persoon die bij de bakker 
een brood koopt en daarvoor een all in prijs betaalt zonder zich druk te maken over de BTW aspec-
ten van dat gekochte brood. Bovendien zijn wij voorstander van een zelfde m2 prijs voor alle leden. 
Een nauwelijks te berekenen verlaging van de m2 prijs voor alleen sportboten, maakt de administra-
tie bovendien onnodig gecompliceerd. De Controlecommissie steunt derhalve het standpunt van het 
Bestuur in deze kwestie. 
 
 
De Controlecommissie WSV Almere Haven: Frank Francken, Jan de Kleijn, Reinier Klunder, Jan Koster. 


