Verslag Raad van Toezicht 24-01-2018
Op 24 januari om 19:00 is de vergadering van de Raad van Toezicht van FOSST begonnen. Voor
deze vergadering stonden de volgende punten op de agenda: het jaarplan en de jaarrekening van
2017 en het bijbehorende verslag van de financiële commissie, decharge van de vorige
penningmeester van FOSST, de conceptbegroting, het conceptjaarplan en de conceptjaarkalender
voor 2018, de evaluatie van de afgelopen evenementen, de voorstellen voor de aanschaf van een
FOSST-vouwtent, nieuwe computers en een laptop, en de gesprekken die door de
vertegenwoordiger van de gebonden sporters gevoerd zijn met SSV’s.
De vergadering werd geopend door de voorzitter. Als eerste werd er medegedeeld dat de
bestuurlijke cursus die het FOSST-bestuur gevolgd heeft goed is bevallen. Er is voor het volgende
bestuur dan ook geld begroot om zo een zelfde cursus te volgen in november. Verder is naar voren
gekomen dat de PR-functionaris weer 1 dag per week aanwezig is op de FOSST-kamer en daarnaast
ook weer bij de bestuursvergaderingen zit. Dit wordt de komende tijd opgebouwd naar fulltime
actief zijn voor FOSST.
In het jaarplan van 2017 waren, behalve het HR dat naar het Engels is vertaald, geen vorderingen
meer. Vervolgens is de jaarrekening van 2017 besproken. Onder andere kwam naar voren dat er
tijdens de volgende vergadering van de financiële commissie een plan zal worden geschreven over
wat er met het resterende bedrag zal worden gedaan. De jaarrekening is hierna goedgekeurd, en
de vorige penningmeester is daarmee gedechargeerd.
Hierna zijn de stukken van 2018 besproken. Als eerste is de conceptbegroting naar voren gekomen.
Deze is, na het overleg met de financiële commissie, realistischer begroot dan in eerste instantie
het geval was. Dit houdt in dat er minder negatief begroot is, met de kanttekenin g dat er een
mogelijkheid is om, in overleg met de financiële commissie, posten te verhogen.
Verder is het conceptjaarplan voor 2018 besproken, waaruit onder andere naar voren kwam dat dit
jaar verder zal worden gegaan met de overstap naar boekhoudprogramma’s door SSV’s. Daarnaast
is de conceptjaarkalender besproken, waar geen opvallende zaken aan bod kwamen. Hiermee zijn
de begroting, het jaarplan en de jaarkalender voor 2018 goedgekeurd.
De bespreking van de afgelopen evenementen ging alleen in op het SSV-feest omdat dit het enige
evenement was dat vóór deze Raad van Toezicht vergadering had plaatsgevonden. Het
verbeterpunt dat genoemd was, is dat er geen foto’s gemaakt zijn tijdens het SSV-feest. Dit zal
voortaan tijdens alle evenementen van FOSST gebeuren.
Vervolgens is het voorstel van FOSST voor de aanschaf van een vouwtent besproken en
aangenomen. Hierna is gesproken over de aanschaf van nieuwe computers en een laptop. De
aanschaf van de computers was al eerder goedgekeurd, de laptop was echter verhoogd in prijs en

daarom diende hier ook goedkeuring voor verleend te worden. Bij de financiële commissie zal om
deze goedkeuring worden gevraagd.
Als laatste agendapunt zijn de gesprekken die de vertegenwoordiger van de gebonden sporters
heeft gevoerd met de SSV’s aan bod gekomen. Hieruit is naar voren gekomen dat de terugkomst
van de PR-functionaris duidelijk gecommuniceerd zal worden, samen met de bijbehorende
takenverdeling binnen het FOSST-bestuur.
Hierna volgde nog een rondvraag en werd de vergadering gesloten. De volgende vergadering van
de Raad van Toezicht zal plaatsvinden op 4 april 2018.

