VAR, VERENIGING VooR BESTUURSREcHT
KASCOMMISSIE

Verslag vergadering kascommissie over het boekjaar zorS

De kascomnissie is op wijdag 4 april zorg 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. f.M.T. Plouvier. Aanwezig was voorts de

penningmeester van de vereniging, de heer mr. RJ. Koopman. De exploitatierekening
over het jaar zorS en de balans op 31 december zorS werden besproken en toegelicht
door de heer Koopman. De vragen van de kascomrnissie naar aanleiding van de
administratie ziin via de heer Koopman door mewouwA. Birkhoffvan hetvoormalige
administratiekantoor per e-mail beantwoord.
Ook dit jaar is een hogere voorziening opgenomen voor oninbare contributiegelden.
Dit staat ookvoor het jaar zorS in verband met een DDos-aanval op het
comPutersysteem van het administratiekantoor in het jaar zat7. Door de DDos-aanval
heeft de controle van de contributiebetaling voor het iaar zory aanvankelijk niet
plaatsgevonden. Het administratiekantoor heeft gepoogd deze controle alsnog
handmatig te uit te voeren. Achteraf is gebleken dat het administratiekantoor er niet in
is geslaagd de administratie op dit punt te reconstrueren. Bovendien zijn betalingen
door leden in het jaar zorS deels toegerekend aan het jaar zory voor zover die
betreffende leden voor het jaar zorT nog geen contributie hadden betaald. Dit heeft
geleid tot een onduideliik beeld ten aanzien van de contributiebetaling voor zowel het
iaar zotT als het jaar zor8.
Mede vanwege het voorgaande is de VAR per r januari zorg overgestapt naar een ander
administratiekantoor. Door het voormalige administratiekantoor zijn ter compensatie
geen kosten voor de administratie in rekening gebracht voor het vierde kwartaal van
2or7 en het hele iaar zor8, Alles bij elkaar gaat het om een bedrag van e 9.296,o6. De
administratiekosten voor het jaar zorS waren voor een bedrag van € 8.ooo,- begroot.
Dit is ook de reden dat een bedrag van c r.296,o6 aan administratiekosten is
opgenomen in de exploitatierekening.
De te betalen kosten voor de pleitwedstrijd zijn toegenomen tot €2.5oo,- doordat de
universiteit in het jaar zorS geen declaratie voor het gebruikelijk bedrag van er.z5o,- bij
de VAR heeft ingediend.

De kascommissie heeft geconstateerd dat de algemene reserve door een bescheiden
positief resultaat is toegenomen. In het verslag over het boekiaar zorT heeft de
kascommissie het bestuur in overweging gegeven aan de leden voor te leggen een deel
van deze algemene reserve aan te wenden voor onderzoek of extra (wetenschappelijke)
activiteiten. De kascommissie herhaalt dit jaar deze suggestie.

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 wiizeziin
opgenomen.
De kascommissie adviseert de algemene ledenvergadering dan ook met genoegen het
bestuur décharge te verlenen voor haar beheer over het jaar zor8.
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