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KASCOMMISSIE

Verslag vergadering kascommissie over het boekjaar 2017

De kascommissie is op vrijdag 13 april 2018 bijeengekomen op het kantoor van de Hoge
Raad der Nederlanden in Den Haag. De kascommissie werd vertegenwoordigd door
mevrouw mr. M.E. Rog en mevrouw mr. J.M.T. Plouvier. Aanwezig was voorts de
penningmeester van de vereniging, de heer mr. R.J. Koopman. Mevrouw A. Birkhoff, die
de financiële administratie van de vereniging voert, was telefonisch beschikbaar. Op
maandag 14 mei 2018 heeft een steekproefsgewijze controle van de boekhouding
plaatsgevonden.

De exploitatierekening over het jaar 2017 en de balans op 31 december 201’7 werden
besproken en toegelicht door de heer Koopman.

De kosten voor het drukken van de preadviezen van de VAR en Jonge VAR zijn in 2017

lager dan in voorgaande jaren. Besprekingen met de uitgever hebben geleid tot een
gedeeltelijke creditering van drukkosten voor het jaar 2016 en reeds eerder
gedeclareerde en door de VAR betaalde kosten. Door verrekening hiervan met de
drukkosten voor het jaar 2017 vallen de kosten eenmalig aanzienlijk lager uit.

Ook de kosten voor de studiemiddagen zijn lager omdat in plaats van drie slechts één
studiemiddag plaatsvond.

Dit jaar is een hogere voorziening opgenomen voor oninbare contributiegelden. De
controle van de contributiebetaling voor het jaar 2017 kon aanvankelijk niet plaatsvinden
in verband met een Distributed Den ja! ofService (DDos)-aanval op het computersysteem
van het administratiekantoor. Deze controle vond nu handmatig plaats aan de hand van
de bankafschriften. Leden die voor het jaar 2017 nog geen contributie hebben betaald
worden in 2018 alsnog verzocht de contributie voor 2017 te voldoen. Omdat deze gang
van zaken afwijkt van andere jaren is uit voorzichtigheid een hogere voorziening
getroffen, zoals opgenomen in de toelichting op de balans.

Tijdens de bespreking van 13 april 2018 is aan de orde gekomen dat de algemene reserve
sinds een aantal jaren toeneemt. De kascommissie geeft het bestuur in overweging aan
de leden voor te leggen een deel van deze reserve aan te wenden voor onderzoek of extra
(wetenschappelijke) activiteiten. Aan de leden zou tevens gevraagd kunnen worden met
voorstellen voor de aanwending daarvan te komen.

Door inzage in de boekhouding en de verdere bescheiden en de toelichting hierop van
de heer Koopman, kwam de kascommissie tot de overtuiging dat de op de balans
vermelde tegoeden alsmede de opgevoerde posten in de exploitatierekening behoorlijk



door bescheiden waren gedekt. Bij steekproefsgewijze controle van de boekhouding is
genoegzaam gebleken dat inkomsten en uitgaven daarin op juiste wijze zijn opgenomen.

De kascommissie adviseert de algemene ledenvergadering dan ook met genoegen het
bestuur décharge te verlenen voor haar beheer over het jaar 2017.
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