In het vierde deel van de rubriek ‘Achter de schermen’ komen we in gesprek
met een vrijwilliger van het eerste uur. Ondanks zijn lange staat van dienst zal
zijn naam bij de meeste leden van de fanclub niet meteen bekend in de oren
klinken, want Johan Wouterse voert zijn werkzaamheden voor de fanclub op de
achtergrond uit. Tijd voor een nadere kennismaking met een stille kracht achter
de Fan Club Barcelona.

De penningmeester van wie
iedere jaarrekening een
collectors item is

Tekst: Jeroen Otten
Medeoprichter
Johan Wouterse is van oudsher
een liefhebber van de Spaanse en
Italiaanse voetbalcultuur. Mede
hierdoor heeft hij in het verleden
Camp Nou wel eens bezocht,
waarbij hij onder de indruk raakt van
de sfeer in Barcelona. Johan heeft
een drukke baan en veel aandacht
voor zijn gezin, waardoor hij weinig
tijd voor het voetbal heeft en minder
overkomt als een diehard fan van
FC Barcelona in vergelijking met
de andere bestuursleden van de
fanclub.
De reden dat hij één van de
medeoprichters van de Fan Club
Barcelona werd, had te maken met
zijn goede contact met voorzitter
Peter Goedbloed. Het leek Johan
een uitdaging om betrokken te
zijn bij het opstarten van een
Nederlandse fanclub van de
Catalaanse voetbalclub. Tijdens die
periode (april 1999) was Johan al
werkzaam als register accountant bij
een grote accountantsorganisatie en
het zal dan ook niemand verbazen
dat hij binnen het fanclubbestuur de
functie van penningmeester op zich
nam.

Begroting
Na veertien jaar is Johan nog steeds
de schatmeester van de fanclub
en is hij in deze functie ook elke
twee maanden aanwezig bij de
bestuursvergaderingen. Tijdens
deze bijeenkomsten worden samen
met de overige vijf bestuursleden
en de voorzitter alle lopende zaken
doorgenomen en besproken. Van
Johan staat bekend dat hij op
deze lange avonden opvallend veel
kritische vragen stelt, om zo het
nut en de noodzaak van nieuwe
ideeën boven water te krijgen. Met
name wanneer het op de eventuele
financiële gevolgen van mogelijke
investeringen aankomt, wordt door
hem alles onder de loep genomen.
De werkzaamheden van Johan
blijven uiteraard niet beperkt
tot het bijwonen van de
bestuursvergaderingen. Aan het
begin van ieder seizoen stelt hij
de begroting op. Hierin staan de
verwachte inkomsten en uitgaven
van de fanclub voor de komende
jaargang. Deze worden met het
bestuur uitvoerig besproken, zodat
een ieder weet welke activiteiten
de fanclub kan voortzetten en/
of kan uitbreiden. Gedurende het
seizoen houdt Johan het bestuur
tweemaandelijks op de hoogte of de
fanclub financieel in de pas loopt, of
dat er beleidsaanpassingen dienen
te worden uitgevoerd.
Jaarrekening
Aan het einde van het seizoen maakt
Johan een financieel eindverslag,
beter bekend als de jaarrekening.
Dit is het boekwerk dat toelichting
geeft over de balans en de winsten verliesrekening van de fanclub.
Het opstellen van het rapport is een
gecompliceerde aangelegenheid
waar veel tijd en energie in gaan
zitten. Als de cijfers door het bestuur
zijn besproken en zijn goedgekeurd,

toont Johan in een volgende
bestuursvergadering met trots de
definitieve versie, voorzien van een
mooie lay-out. Met recht kan men
hier van een collectors item spreken.
Aan de hand van de goedgekeurde
jaarrekening stelt Johan vervolgens
de fiscale aangifte op. Met deze
taken heeft hij het hele seizoen
zijn handen vol, wat eens te meer
aangeeft dat Johan een vrijwilliger
is die alleen op de achtergrond zijn
werkzaamheden uitvoert.
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