
VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE over het boekjaar 2019 

 

De kascontrolecommissie (verder: KCC) bestaat voor 2019 uit de leden Vincent 
Bijllaardt en Ton Veldman. Op verzoek van Vincent heeft Ton de controle bij 
uitzondering alleen uitgevoerd. 

De KCC maakt een beoordeling van de samenhang en volledigheid van de 
cijfers.  

De penningmeester heeft de belangrijkste balansposten mondeling in een 
telefonisch gesprek op 29-3-2020  toegelicht. Hieraan voorafgaand zijn de 
volgende stukken voorgelegd:  

Ingezien zijn de volgende stukken: 

• Winst & verlies 01-01-2019 t/m 31-12-2019 —  
01-01-2018 t/m 31-12-2018 

• Toelichting op de jaarnota 2019 SPR 
• Balans t/m 31-12-2019 
• Kolommenbalans (01-01-2019 t/m 31-12-2019). 

Vragen zijn gesteld en toelichting is gegeven op: 

1900 (oninbaar) 

Het betreft hier 100 personen. Van 50 is er geen e-mail bekend. 

4500 (contributies en abonnementen; uitgaven) 

Stijging is te verklaren uit een totaal aan iets hogere kosten door: een nieuwe 
provider, aantal mislukte incasso’s, kosten als er een geclaimde onterechte 
incasso gebeurd is (25), boekhoudpakket (200), kosten zakelijk betalingsverkeer 
(iedere transactie kost geld), storneringskosten. 

4700 Kosten TvP & BO 

De opmaak kost 800. Een enkel nummer kost totaal 1800.  

4 enkele nummers per jaar zoals in 2017 kosten dus 7400.  



Een dubbelnummer kost totaal 2500. Twee dubbele nummers zoals in 2019 
kosten dus 5000. Besparing van 2400. 

De betalingen van buitenlandse abonnementen neemt veel tijd in beslag. Hier 
over gesproken met de penningmeester maar er zijn geen betere oplossingen.  

10 bibliotheken zijn 45euro lid. Dit zijn omslachtige betalingen, ook niks aan te 
doen. 

4850 Cursussen / seminars 

1000 naar congres Parijs voor 2 personen. Dit bedrag is als gift teruggekomen. 

4900 Betalingsverschillen 

Te veel betaalde contributie 

6100 Inkomsten abonnementen TVP&BO en lidmaatschap 

In 2015 waren er 349 leden. In 2019 224. 

6200 Giften separaat verstuurd 

2 giften van 1000; verschillende kleinere giften van 5-15-25-27-40 en 50. 

1700 Crediteuren 

Kosten betaald aan de drukker 

1420 Algemene reserves 

Geld in kas. “We lopen langzaam leeg..” 

Het verlies wordt ieder jaar een stukje groter. Door terugloop ledenaantal. De 
kosten nemen wel toe. Daardoor nemen de algemene reserves af. 

SAMENVATTENDE INDRUK 

De kascontrolecommissie heeft verder geen opmerkingen over de financiële 
stukken en is van mening dat deze stukken een getrouw beeld geven van het 
handelen van het bestuur en de toestand van de Stichting. 

 



Aanbevelingen 

1. Gebruik van incasso’s ontmoedigen i.v.m. relatief hoge kosten en 
overgaan op internetbetalingen;  

2. dit in laten gaan voor nieuwe leden; 
3. Laat de taken m.b.t. de ledenadministratie overgaan van 

penningmeester naar de nieuwe secretaris. Dit om de 
penningmeester te ontlasten; 

4. De leden vragen e-mail ter beschikking te stellen. Scheelt in 
enveloppen en porti.  

Conclusie 

• De KCC keurt de financiële verslaglegging voor 2019 goed; 
• Spreekt wederom zijn respect en waardering uit voor het deskundige en 

vele verzette werk van de penningmeester.  

  

  

Middelburg, 30 maart 2020 

  

  

  

De heer A.M.W. Veldman 

  

  

  

  


