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Onderzoek en advies kascommissie t.a.v. jaarrekening 2019
Op vrijdag 13 maart jl. is de kascommissie van de VOO bijeen geweest bij penningmeester Han
Noorlander thuis.
De commissieleden kregen inzage in de boeken en bankgegevens van de vereniging.
Steekproefsgewijs zijn diverse onderdelen hiervan nagelopen en gelegd naast de conceptjaarrekening van de penningmeester.
De kascommissie constateert dat sprake is van een helder opgebouwde, inzichtelijke boekhouding,
waarin op eenvoudige wijze kon worden nagegaan en gecontroleerd hoe de geldstromen lopen en
op welke wijze de verantwoording is gekoppeld aan de diverse begrotingsposten in de conceptjaarrekening.
De commissieleden hebben vastgesteld dat de concept-jaarrekening over 2019 een correcte
weergave is van wat in de boeken en bankgegevens werd aangetroffen.
De kascommissie adviseert de ledenvergadering daarom de jaarrekening over 2019 vast te stellen en
de penningmeester te dechargeren.

Aanvullende opmerkingen/advies
•

•

•

Het opgebouwde vermogen van de vereniging, blijkend uit het saldo op de bankrekeningen,
heeft een omvang van ongeveer 2,5 maal de jaaropbrengst aan contributies. De
kascommissie adviseert het bestuur van de vereniging hiervoor de komende jaren een
bestemming te vinden door een of enkele projecten te initiëren in de sfeer van de statutaire
doelen van de vereniging.
De waarde van de boekenvoorraad werd in de jaarrekening 2018 nog gesteld op € 4.228,- en
bedraagt in de concept-jaarrekening 2019 € 2.720,-. Het verschil van € 1.508,- wordt slechts
voor een klein deel verklaard door verkoop van boeken; de waarde van de voorraad daalde
door het afwaarderen van de prijs van de nog op voorraad zijnde titels. Voor enkele titels is
de waarde op € 0,- gesteld. Deze boeken kunnen wellicht in 2020, bij voorbeeld in een actie
ter bevordering van de doelen van de vereniging, als geschenk worden weggegeven.
De kascommissie memoreert hiermee de opmerking die in de rapportage van de commissie
vorig jaar werd gemaakt t.a.v. de toen verkregen ANBI-status van de vereniging. Voor het
behoud van deze status, die fiscaal interessant is voor leden en begunstigers van de VOO (en
daarmee dus ook voor de VOO!), is een kleine aanpassing van de statuten noodzakelijk. De
commissie adviseert deze aanpassing in 2020 in de statuten op te nemen.
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