J A A R V E R S L A G
COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN
2020
SAMENSTELLING
De Commissie voor de Financiën was in 2020 als volgt samengesteld:
Paul Haarbosch 		

(voorzitter)

Percy Thio 		

(lid tot juni 2020)

Jan Trooster
Floris van Haselen
Sjoukje Troost
Arend Bouman 		

(lid vanaf december 2020)

Namens het KNMP-Bestuur woonde penningmeester Nicole Hunfeld de vergaderingen bij. Namens het KNMPbureau en als secretaris van deze commissie woonde Wim van Zwet, manager Finance & Control, de vergaderingen
bij.
De Commissie is in 2020 tweemaal bijeen geweest te weten op 21 april en op 30 november. Vanwege de Corona
crisis hebben beide vergaderingen digitaal plaatsgevonden.
Zoals gebruikelijk heeft de Commissie in het afgelopen jaar regelmatig aandacht besteed aan de interne en externe
verslaggeving, met name daar waar het de financiële en bedrijfseconomische aspecten van het verenigingsbeleid
inclusief dochtermaatschappijen betreft. De conclusie van de Commissie is conform voorgaande jaren dat de interne
beheersingsstructuur van een kwalitatief goed niveau is en dat frequent, inzichtelijk en volledig wordt gerapporteerd
en geadviseerd aan de betreffende bestuursorganen over financiële ontwikkelingen en risico’s.
In de voorjaarsvergadering is de jaarverslaggeving over 2019 aan de orde geweest en is hierop een toelichting
gegeven door de accountant BDO. Tevens heeft de Rabobank heeft de invulling van de beleggingsportefeuille
toegelicht. Tijdens de najaarsvergadering zijn de zakelijke contributie 2021, de tussentijdse verslaggeving over 2020
en de begroting voor 2021 besproken. Zowel jaarverslaggeving 2019, begroting 2021 als het contributievoorstel
zijn met een positief preadvies van de Commissie aan de Algemene Vergadering voorgelegd.
Bijzondere thema’s die aan de orde zijn gekomen in het afgelopen jaar zijn:
•

Zakelijke contributie

•

Kandidaatstelling voor de commissie voor 2020 en verder

Op dit moment bestaat de Commissie uit een niet-praktiserend apotheker, twee openbaar apotheker-eigenaren,
waarvan een namens ketens, een industrieapotheker en een ziekenhuisapotheker. In 2021 zal er een vacature voor
een industrieapotheker ontstaan.
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