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KASCOMMISSIE 

Verslag van de kascommissie over het boekjaar 2020 

De kascommissie is op donderdag 29 april 2021 via digitale middelen bijeengekomen. 
De kascommissie werd vertegenwoordigd door de heer mr. A.S. Hamans en mevrouw 
mr. J.M.T. Plouvier. Tevens hebben aan de vergadering deelgenomen mevrouw 
mr. N.N. Bontje, de penningmeester van de vereniging, en mevrouw N. Scholtens van 
Namas Administratie en Advies. 

Voorafgaand aan de bijeenkomst zijn de volgende financiële stukken digitaal ter inzage 
gesteld aan de leden van de kascommissie: de balans per 31 december 2020, de 
exploitatierekening over 2020, de begroting voor 2020, het overzicht van de 
bankrekening van 2020 en diverse onderliggende inkoopstukken. Hierdoor heeft de 
kascommissie zich goed op de bijeenkomst kunnen voorbereiden. 

De stukken zijn door mevrouw Scholtens en mevrouw Bontje toegelicht, mede aan de 
hand van vragen vanuit de kascommissie. Tijdens de bijeenkomst zijn aanvullende 
inkoopstukken digitaal ter inzage gesteld aan de leden van de kascommissie. 

Na afloop van de bijeenkomst is in overleg met de kascommissie een vijftal kleine 
toevoegingen gedaan aan de toelichting op de balans, exploitatierekening en 
begroting. 

De bevindingen van de kascommissie zijn als volgt. 

Het jaar 2020 werd getekend door de coronacrisis waardoor fysieke bijeenkomsten 
helaas niet mogelijk waren. Toch zag de vereniging zich geconfronteerd met 
annuleringskosten ter hoogte van € 3.1.30,- voor de reeds geplande jaarvergadering. Als 
positief effect kan worden benoemd dat er veel animo was voor de activiteiten die via 
digitale weg hebben plaatsgevonden, waarschijnlijk vanwege de laagdrempeligheid van 
de deelname. De kascommissie geeft als tip aan het bestuur mee om ook op lange 
termijn in aanvulling op fysieke bijeenkomsten digitale middelen te blijven inzetten. 

Het ledenaantal van de vereniging ligt al jaren rond de 1500 leden. Door het opschonen 
van de ledenbestand (zie ook hierna) en mogelijk als gevolg van het verminderde 
aantal activiteiten is enige terugloop in het ledenaantal waarneembaar. 

In 2020 heeft de vereniging de overstap gemaakt naar het in beginsel digitaal ter 
beschikking stellen van de preadviezen. Op verzoek van de leden kan ook een papieren 
exemplaar worden toegezonden. De bestuur verwachtte dat 4oo papieren exemplaren 
van de boekjes afdoende zou zijn om aan de verzoeken van de leden te voldoen. 
Gedurende het jaar bleek dat meer leden dan verwacht prijs stelden op een papieren 



editie, zodat in het najaar 100 exemplaren zijn bijbesteld. De kosten voor de 
preadviezen en het verslag van de AL V zijn daarom hoger uitgevallen dan begroot. 
Voor de komende jaren zal worden uitgegaan van 500 stuks en zijn de te verwachten 
kosten naar boven bijgesteld naar € 20.000. 

Tegelijkertijd is ook de digitalisering van de vereniging in volle gang. Dit is een project 
met een langere looptijd dan aanvankelijk gedacht. Er wordt nog gewerkt aan het 
koppelen van de ledenpagina van de website aan mogelijkheden voor het aanmelden 
bij activiteiten en voor het verrichten van online betalingen aan de vereniging. De 
kascommissie spreekt de hoop uit dat hierdoor afscheid kan worden genomen van de 
praktijk waarbij ervan wordt uitgegaan dat de leden de kosten voor het deelnemen aan 
activiteiten uit eigen beweging betalen. Gebleken is namelijk dat het achteraf moeilijk 
is vast te stellen of dit correct is gebeurd. Deze wens leeft ook bij het bestuur. 

Nadat de vereniging in 2o19 is overgestapt naar een nieuw administratiekantoor, is een 
start gemaakt met het actualiseren van het ledenbestand. Dit heeft in het afgelopen 
jaar nogmaals geleid tot een kostenpost oninbare contributiegelden ad € 1.986,94. De 
kascommissie gaat ervan uit dat dit de laatste keer was, aangezien in 2020 alle leden de 
contributie hebben betaald. 

Vorig jaar heeft de kascommissie in haar verklaring opgenomen dat er sprake was van 
eenmalig hogere administratiekosten. Inmiddels is in de financiële stukken zichtbaar 
dat ook op langere termijn de administratiekosten hoger blijven ten opzichte van de 
samenwerking met het vorige administratiekantoor. Voor het oude 
administratiekantoor lagen de kosten rond de € 8.000 per jaar en voor het nieuwe 
administratiekantoor wordt gerekend met ongeveer € 1o.ooo per jaar. De kascommissie 
acht dit verschil aanvaardbaar. Gebleken is namelijk dat het nieuwe 
administratiekantoor zeer goed werk heeft verricht, bijvoorbeeld waar het gaat om het 
op orde brengen van de ledenadministratie, en dat het administratiekantoor actief 
meedenkt met het bestuur over het beheersbaar houden van kosten. 

De kascommissie is tot de overtuiging gekomen dat de op de balans vermelde 
tegoeden alsmede de opgevoerde posten in de exploitatierekening behoorlijk door 
bescheiden zijn gedekt. Bij beperkte steekproefsgewijze controle van de boekhouding 
is genoegzaam gebleken dat de 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 2020. 
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mr. A.S. Hamans 


