VAR, VERENIGING VOOR BESTUURSRECHT
KASCOMMISSIE
Verslag van de kascommissie over het boekjaar 2021

Op dinsdag 5 april 2022 is de kascommissie bijeengekomen ten kantore van de
penningmeester. De kascommissie werd vertegenwoordigd door mevrouw
mr. K. (Veeni) Naganathar1 en de heer mr. A.S. (Sebastiaan) Hamans. Tevens hebben
aan de vergadering deelgenomen: mevrouw mr. N.N. (Nina) Bontje, de
penningmeester, en mevrouw N. (Nathalie) Scholtens van ‘Namas Administratie en
Advies’ (via een beeldverbinding).
Voorafgaand aan deze bijeenkomst zijn de overzichten van de spaarrekening en de
betaalrekening over het jaar 2021 alsmede de onderliggende inkoopstukken digitaal ter
inzage gesteld aan de kascommissie. De kascommissie heeft hierover op voorhand
diverse vragen gesteld, die op voorhand zijn beantwoord onder toezending van
aanvullende inkoopstukken. Vervolgens zijn ook voorafgaand aan de bijeenkomst de
balans per 31 december 2021, de exploitatierekening over 2021 en de begroting voor
2021 en 2022 aan de kascommissie toegezonden. Hierdoor heeft de kascommissie zich
goed op de bijeenkomst kunnen voorbereiden.
Tijdens de bijeenkomst zijn de stukken toegelicht door mevrouw Scholtens en
mevrouw Bontje, mede aan de hand van diverse vragen van de kascommissie. Na
afloop van de bijeenkomst zijn er in overleg met de kascommissie diverse bijstellingen
verricht aan de balans, de exploitatierekening en de begroting.
De bevindingen van de kascommissie zijn als volgt.
Wat niemand heeft kunnen bevroeden, is dat ook het jaar 2021 zou worden getekend
door de coronacrisis. De kosten voor de jaarvergadering zijn hoger uitgevallen doordat
deze in hybride vorm heeft plaatsgevonden, maar hierdoor hebben wel veel mensen
kunnen deelnemen.
Door het verschijnen van het rapport van de Commissie Europeanisering algemeen
bestuursrecht van de VAR zijn er onvoorziene kosten gemaakt. Tot op heden is er voor
werkzaamheden van commissies namelijk nooit voorzien in een reservering in de
begroting. De kascommissie beveelt het bestuur aan om dit voortaan wel te gaan doen.
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Mevrouw Naganathar heeft opgetreden als tijdelijk vervanger van de heer mr. M.A.A. (Marko) Traousis, die
vorig jaar door de ledenvergadering is benoemd in de kascommissie maar kort daarna bij het advocatenkantoor
van de penningmeester is gaan werken. Zij hoopt op de ledenvergadering van 20 mei 2022 benoemd te worden
in de kascommissie. Voor deze constructie is gekozen ten behoeve van de onafhankelijkheid van de
kascommissie en ter voorkoming van een extra ledenvergadering met slechts één agendapunt dan wel een
kascontrole door slechts één persoon.
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Digitalisering blijft een punt van aandacht. Het doorontwikkelen van het
ledengedeelte van de website is in 2021 nog niet tot volle wasdom gekomen, zodat de
voorziene kosten hiervoor doorschuiven naar 2022. De kascommissie is wel verheugd
te vernemen dat het bestuur voornemens is om naast een fysieke jaarvergadering ook
digitale studiebijeenkomsten te blijven organiseren. Dit is een laagdrempelige manier
om veel mensen bij de vereniging te betrekken en in het afgelopen jaar is dit ook een
succesvol middel gebleken. Als mocht blijken dat er toch meer animo is voor fysieke
studiebijeenkomsten, dan is hiermee in de begroting rekening gehouden. Het lijkt de
kascommissie wel goed om erop bedacht te zijn dat het (deels) digitaal organiseren van
bijeenkomsten mogelijk ook op langere termijn tot hogere kosten zou kunnen leiden.
De voorgaande twee jaren heeft de kascommissie geconstateerd dat de
administratiekosten sterk zijn gestegen en dat dit vanwege een zeer goed doel, te
weten het opschonen van de (leden)administratie van de vereniging, een incidenteel
karakter heeft. In het jaar 2021 is dan ook te zien dat de administratiekosten
stabiliseren, hoewel de praktijk leert dat er nog steeds met enige regelmaat mutaties
moeten worden verricht omdat wijzigingen niet door leden worden doorgegeven en
bedragen niet (correct) door leden worden betaald. De kascommissie spreekt de hoop
uit dat de voornoemde digitalisering hierin een verdere verbetering kan betekenen.
Een doorkijkje naar 2022 leert dat er in dat jaar een klein exploitatietekort zal zijn. Dit
heeft onder meer te maken met het voornemen van het bestuur om, na het laten
opschonen van de administratie en het digitaliseren van alle preadviezen, een derde
bestemming te kiezen voor een deel van het vermogen dat voor een vakvereniging als
de VAR als tamelijk royaal kan worden bestempeld: het inschakelen van een studentassistent ter ondersteuning van de Commissie Verruiming bevoegdheden
bestuursrechtspraak. Hierbij kan echter worden aangetekend dat in de cijfers voor
2022 nog geen rekening is gehouden met de verhoogde contributie. Toch lijkt het de
kascommissie wel goed om aandacht te vragen voor de exploitatie op langere termijn.
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. Door 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 2021.
De kascommissie,

mr. K. Naganathar

mr. A.S. Hamans
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