
HISTORISCHE VERENIGING HEEMSTEDE-BENNEBROEK

VERSLAG KASCOMMISSIE HVHB OVER HET BOEKJAAR 2021

Op 17 mei 2022 hebben Marc de Bruijn en Frans Cornelis, als kascommissie - verder te
noemen de commissie- de financiële verslaglegging over 2021 gecontroleerd. Dit gebeurde
in aanwezigheid van de penningmeester Alexander Koopman in het Pomphuis, Watertoren 2,

Heemstede. Vooraf waren door de penningmeester de stukken digitaal beschikbaar gesteld.

Het verslag van de commissie bestaat uit 4 onderdelen:
o De opbouw/presentatie/toelichting van baten en lasten en balans
o Het gebruik van reserves en voorzieningen
o De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), de bemensing van de

kascommissie en de beschikbaarheid van informatie op de website
o Eindoordeel en advies

Opbouw van resultatenrekening en balans
De vereniging beschikt over een meerjarenbeleidplan waarin de doelen/ambities voor de
komende jaren zijn vastgelegd. Mede op basis daarvan wordt jaarlijks een jaarplan opgesteld
De financiële vertaling van dat plan is terug te vinden in de begroting waarin inkomsten en
uitgaven zijn opgenomen. Daarmee kan het bestuur c.a. aan de slag. Na afloop van het
verenigingsjaar laat het bestuur aan de leden zien wat ze daarvan heeft ven¡yezenlijkt en hoe
dat financieel heeft uitgepakt: het algemeen jaarverslag en het financieeljaarverslag. Daar
waar aan de orde wordt er een toelichting verstrekt, eventuele voorstellen gedaan etc.
De commissie adviseert het overzicht (in bijlage 01) anders in te richten waarbij de lasten
2021 per regel niet vergeleken wordt met de lasten van 2Q20 maar met de begrotin g 2021 .

Los van het feit dat de vergelijking van de begroting 2021 met 2020 niet echt interessant is

voor de jaarrekening 2021, zie je zo per regel direct de verschillen tussen begroot en
werkelijk over 2021. Hetzelfde geldt ook voor de baten. Daarmee kunnen ook de beide
onderste tabellen vervallen hetgeen ook de overzichtelijkheid ten goede komt.
Verder adviseert de commissie in principe alleen die posten te bespreken in de toelichting
waarvan de realisatie significant afwijkt van de begroting. Als richtsnoer denken we aan 10%.

Daarnaast constateert de commissie in de resultatenrekening in totaal 7 posten (  bij de
uitgaven en 3 aan de inkomstenkant) die niet in de begroting zijn opgenomen. Zie verder.

Reserves/voo rzieni n g en

ln de resultatenrekening2O2l bevinden zichzoals hiervoor aangegeven, een aantal posten
die niet in de begroting 2021zijn opgenomen. Dat heeft - naar de commissie heeft
vastgesteld - te maken met de wijze waarop (administratieÐ wordt omgegaan met reserves
en voorzieningen. Het zou zo moeten zijn dat aan het creeren van een reserve of voorziening
een beleidsmatige motivatie ten grondslag ligt (plan met poen) waarna in de begroting daar
rekening mee wordt gehouden. Zo wordt de reserve of voorziening geprogrammeerd gevuld.
Een eventueel onverwacht positief saldo op de exploitatie op het eind van het jaar vloeit in

beginsel terug naar het vermogen tenzij er een goede reden is om het toe te voegen aan een
reserve of voorziening. Dat dient dan te gebeuren middels een voorstel aan de leden,



Tegenover het "vullen" van de reserve/voorziening staat het "opmaken" eryan. Als het
bestuur voornemens is een bepaalde activiteit o.i.d. te ondernemen in het komende
begrotingsjaar welke ten laste komt van een reserve of voorziening, dan doet ze daarvan
mededeling in het jaarplan en neemt de kosten op in de begroting. De dekking van die
uitgave wordt dan middels een onttrekking uit de betreffende reserve of voorziening
geregeld. De commissie beveelt aan het te voeren beleid en de praktijk m.b.t. het omgaan
met reserves, voorzieningen alsmede fondsen te (her)formuleren, op papier te zetten en voor
te leggen aan de leden. Daarbij dient ook de gewenste omvang van het eigen vermogen te
worden betrokken.

WTBR c.a.

De commissie heeft desgevraagd van de penningmeester vernomen dat dit onderwerp de
aandacht heeft van het bestuur. Gelet op de wettelijke verplichting en het belang van "goed

bestuur" in het algemeen, beveelt de commissie aan hier (meer) prioriteit aan te geven. De

commissie geeft in overweging hiervoor een werkgroep in het leven te roepen die het proces

om te komen tot geactualiseerde statuten voor moet te bereiden en uit kan werken. Daarin
dient ook aandacht geschonken te worden aan de onwenselijkheid van het combineren van

het lidmaatschap van de kascommissie met een formele functie binnen de vereniging (zoals

nu het geval is). Tot slot is het in de ogen van de kascommissie goed om alle financiële
stukken over het afgelopen verenigingsjaar, het lopende en het nieuwe jaar, op de website te
plaatsen.

Eindoordeel en advies
1. De kascommissie heeft op basis van de overlegde stukken en de toelichting naar

aanleiding van vragen, geen reden om tetwijfelen aan dejuistheid en volledigheid
van de jaarrekening. Er zijn geen onregelmatigheden vastgesteld. De kascommissie
adviseert de ledenvergadering om het bestuur decharge te verlenen voor de in 2021
gevoerde financiële huishouding.

2. De kascommissie adviseert de ledenververgadering het bestuur te verzoeken om:
o De presentatie van en toelichting op de resultatenrekening 2O22te herzien

zoals door de commissie is voorgesteld.
o Het beleid en de praktijk m.b.t. eigen vermogen, reserves, voorzieningen en

fondsen te (her)formuleren, op papier te zetten en aan de leden voor te
leggen , waarbij de gedachten van de commissie als vertrekpunt worden
genomen.

o De WTBR met voorrang in te voeren en daarvoor een werkgroep in te richten
uitmondend in o.a. herziene statuten (met aandacht voor ongewenste
combinatìe van functies).

Heemstede,24 mei 2022,

Marc de Bruijn Frans Cornelis


