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Geachte Bestuur,

Op 30 juni 2022 heeft de Kascommissie de Staat van Baten en Lasten, de Balans, alsmede de
onderliggende administratieve bescheiden, zoals aangeleverd door de penningmeester van de VvO

op 10 maart 2022, gecontroleerd aan de hand van de aangeleverde stukken, waaronder tevens de
begroting voor 2021van de Vereniging.
De controle strekte zich uit over het boekjaar 202l,het eerste volledige boekjaar na de fusie tussen VARO en NVOR.

Geconstateerd is dat het boekjaar met een exploitatieverlies van

€ 11.086,01 is afgesloten. De

penningmeester heeft namens het bestuur gemeld dat het verlies onder meer is gecompenseerd
met een afboeking van de spaarrekening van € 7.000,00. Dit onder aangeven waardoor de tekorten

zijn ontstaan. Qua uitgaven is de begroting met een kleine

€

1.000,00 overschreden. Zoals de

penningmeester meedeelde is dat een gevolg van de kosten die gepaard zijn gegaan met het in-

richten van de ondersteuning. Verder zijn contributie-inkomsten lager uitgevallen omdat een deel
van de leden aangaf niet mee te willen naar de nieuwe vereniging of niet meer bereikbaar was

voor het bestuur. De contributie voor 2021 is in de ALV van eind 2021 verlaagd naar € 25,00 per

jaar. Aanvankelijk begroot voor € 50,00 per jaar. De facturen voor de contributie 2021 zijn in
december '21 verstuurd. Inmiddels zijn er nog maar een paar leden die de contributie over 2021

niet hebben betaald.

Alle transacties vinden plaats per bank.

nl

c

dvocc

tu u r
-2-

De Kascommissie beveelt aan de ledenlijst van de Vereniging te updaten en tijdig (te) laat betalende leden aznte manen.

Naar aanleiding van opmerkingen van de Kascommissie over 2 posten heeft de penningmeester
die posten onderkend en opdracht gegeven aan de administratie om deze posten op de juiste wijze
te

journaliseren en te verwerken in

de

jaanekening.

De Kascommissie stelt overigens vast dat gepresenteerde cijfers een getrouw beeld geven van de
werkelijkheid.

Samengevat verdient de penningmeester een compliment voor de wijze waarop en de snelheid
waarrnee

zij de gegevens heeft verwerkt en gepresenteerd.

De Kascommissie verklaart daarom dat de controle van de boeken over 2021heeft uitgewezen dat
de financiële situatie van de VvO door de penningmeester correct is weergegeven en gepresen-

teerd.

De Kascommissie adviseert de algemene ledenvergadering van de Vereniging om het VvObestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid over 2021.

Namens de Kascommissie,

Voor deze,

erheyden

Ronald Bloemers

