
Rapportage Bevindingen Audit Commissie FVD over Verslagjaar 2021 
  
  
De Audit Commissie FVD heeft twee maal vergaderd over alle gepresenteerde stukken, 
waarvan eenmaal apart met de controlerend accountant en eenmaal met leden van het 
Bestuur van FVD. 
Besproken zijn: 

• Financieel verslag 2021 vereniging FVD, de Wfpp rapportage 
• Jaarrekening 2021 Vereniging Forum voor Democratie. 
• Jaarrekening 2021 Forum for Democracy International. 
• Jaarrekening 2021 Stichting Renaissance Instituut. 
• Jaarrekening 2021 Forum voor Democratie BV. 
• De management letter controle jaarrekening 2021 van de controlerend accountant. 

N.a.v. deze besprekingen zijn eveneens detailvragen gesteld over alle binnen Forum in 
gebruik zijnde Bankrekeningen en Credit cards in 2021. Daarbij is specifiek gekeken naar 
cash opnames/stortingen, afboekingen credit cards en declaraties. Daarnaast is gekeken 
naar begin – en eindsaldi van alle rekeningen en reconciliatie met transactie totalen en 
jaarrekeningen. 
Uit deze analyse zijn geen onvolkomenheden gebleken. Nav enkele ervaringen gedurende 
het jaar zijn inmiddels wel de declaratie - en goedkeuring procedures nog verder 
aangescherpt.  
  
Algemeen Beeld 
Het resultaat van de Vereniging FVD over 2021 bedraagt EUR 377.765,- positief. In het 
verkiezingsjaar 2021, waarin aanzienlijke uitgaven moesten worden gedaan, is dat een 
goede prestatie die mede dankzij transparante toename van donaties werd ondersteund. 
Het vermogen van de Vereniging komt per ultimo 2021 uit op EUR 1.631.732,- positief. 
De conclusie van de Audit Commissie is dat er in de administratieve processen van de 
Vereniging in 2021 behoorlijke verbeteringen zijn gerealiseerd in vergelijking met eerdere 
jaren. Zo is de ledenadministratie en koppeling naar contributie betalingen sterk verbeterd 
en zijn er goede gedetailleerde onderbouwingen van uitgaven en ontvangsten aanwezig. 
  
Oordeel en Advies 
De Audit Commissie concludeert dat de Vereniging Forum voor Democratie in haar 
jaarrekening op correcte wijze de financiele gang van zaken over 2021 gerapporteerd en 
verantwoord heeft. Ook zijn bij zgn. “Deep dives” geen bijzonderheden of 
onregelmatigheden geconstateerd. 
  
De Audit Commissie adviseert aan de Algemene Leden Vergadering van de Vereniging 
Forum voor Democratie om goedkeuring te geven aan het gevoerde financieel beleid en de 
daarop betrekking hebbende verslagleglegging over het jaar 2021. 
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