VERSLAG AUDITCOMMISSIE VERENIGING FORUM VOOR DEMOCRATIE

Mevrouw S. Kortlever, lid van de Auditcommissie van Forum voor Democratie heeft naar aanleiding
van de uitkomst van het referendum over het partijleiderschap haar lidmaatschap opgezegd.
Daarmee is statutair haar rol als lid van de Auditcommissie beëindigd en om die reden zal zij niet
overgaan tot het ondertekenen van het kasverslag over boekjaar 2019.
De auditcommissie bestaande uit de heren G. Bierman en J.A. van Ketwich Verschuur hebben de
financiële administratie van de Vereniging Forum voor Democratie over het boekjaar 2019
gecontroleerd. Doel was vast te stellen of het jaarverslag een getrouw beeld geeft. Door de
penningmeester, de heer O. Ephraim is inzage gegeven in onderdelen van de administratie, en hij
heeft uitgebreide toelichting verschaft.
Zoals bekend valt de vereniging als politieke partij onder de Wet Toezicht Politieke Partijen (WTPP)
en dient in verband met de subsidieverstrekking door de minister van binnenlandse zaken een
registeraccountant een goedkeurende verklaring af te geven. Voor het jaar 2019 is deze opdracht
verstrekt aan Van Noort Gassler & Co, accountants.
Op 17 augustus 2020 heeft de Auditcommissie in aanwezigheid van de penningmeester overlegd met
de accountant, de heer R. van Dijck, RA. Met name werd daarbij gesproken over het ontbreken van
een goedkeurende verklaring over het jaar 2019. Dit vond zijn oorzaak in het feit dat de accountant
het aantal leden per 1 januari 2019 niet voldoende had kunnen controleren als gevolg van
wijzigingen die de voormalige penningmeester in de procedures had aangebracht. Het aantal
verenigingsleden geldt als basis voor de subsidieverstrekking, en daarom was dit van groot belang.
Na deze bespreking heeft de penningmeester met grote inspanningen aanvullende informatie aan de
accountant verstrekt, waardoor de accountant alsnog zijn goedkeurende verklaring aan de
jaarstukken 2019 heeft gegeven. Daardoor is de subsidie voor het jaar 2020 veilig gesteld.
Een bijzonder woord wil de auditcommissie weiden aan de inspanningen van de penningmeester.
Door de onstuimige groei van de vereniging over de jaren 2018 en 2019 was de administratie niet op
alle punten in orde. De nieuwe penningmeester heeft in 2020 een bijzondere inspanning geleverd
waardoor de financiële administratie nu op orde is. Een bijzonder woord van dank is dan ook op zijn
plaats voor de penningmeester, de heer Ephraim.
Gegeven het boekenonderzoek van de accountant Van Noort Gassler en Co, de afgegeven
goedkeurende verklaring, en het eigen onderzoek van de auditcommissie is de commissie van
mening dat het jaarverslag een getrouw beeld geeft van opbrengsten en kosten. Ook de balans geeft
een getrouw beeld.
Naar mening van de auditcommissie heeft het bestuur van de vereniging over 2019 een zorgvuldig
financieel beleid gevoerd en de auditcommissie adviseert de Algemene Ledenvergadering het
bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2019.
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