Verslag Kascommissie over het jaar 2017
De kascommissie van de VGN, bestaande uit Yvette van Aurich en Ronald Stroo heeft op woensdag 7
maart 2018 in Amsterdam het financiële jaarverslag en de financiële administratie gecontroleerd. Bij deze
kascontrole waren de penningmeester van de VGN, Maud Knook, en de administrateur, Henk Adema,
aanwezig.
Voor de vergadering heeft de penningmeester de kascommissie de volgende stukken uitgeprint doen
toekomen:
- een excel-overzicht van de grootboekkaarten van de diverse commissies en activiteiten van de
vereniging over 2017;
- een overzicht van uitgaven van de vereniging op de verschillende boekingsposten 2017;
Ter plekke kon de kascommissie daarnaast beschikken over de door de heer Adema meegebrachte
volledige administratie van het jaar 2017 (een ordner met declaraties, rekeningen, bonnetjes, inkomsten,
afschriften e.d.), en over een geprinte versie van de ‘Begroting 2017’. Het geheel was zeer geordend,
waardoor de bij de geaggregeerde cijfers behorende declaraties en facturen eenvoudig waren terug te
vinden. De kascommissie heeft dat steekproefsgewijs gedaan. Daarbij bleek haar geen enkele
onrechtmatigheid.
De penningmeester en de administrateur zijn gestart met het geven van enkele toelichtingen. De VGN
staat er nog steeds gezond voor. Dit is met name te danken aan de opbrengsten vanuit het congres en in
bescheiden mate de studiedag van de pabo-commissie. Wat verder opvalt is dat de verzendkosten van de
Kleio aanzienlijk zijn gedaald door inhuren van een andere verzendorganisatie en de indirecte wijze van
betaling via Uitgeverij Ten Brink (geeft een belastingvoordeel).
De commissie heeft de penningmeester en administrateur over diverse punten die haar niet of nog niet
geheel duidelijk waren nadere informatie gevraagd. Al deze punten konden afdoende verklaard worden.
Naar aanleiding van deze bespreking wil de kascommissie de volgende punten onder de aandacht
brengen.
•

Baten

A. Dankzij de verhoging van de contributie van afgelopen jaar is het teruglopende ledenaantal
gecompenseerd in de inkomsten.
B. De kascommissie brengt onder de aandacht dat de activiteiten van de diverse commissies
kostendekkend dienen te zijn of binnen het begrote budget blijven. Daarbij moet opgemerkt
worden dat enige winstgevendheid wel van belang is om alle overige activiteiten van de
vereniging te kunnen bekostigen.
C. De kosten voor het project Indië zijn al voor 2017 geboekt, terwijl de inkomsten vanuit de
subsidie van OCW pas in 2018 worden ontvangen. Het lijkt of ‘Indië’ (en ook visie) geld heeft
gekost, maar dat wordt in 2018 gecompenseerd door de te ontvangen subsidie.
D. Het bedrag aan overige opbrengsten staat voor het vierde achtereenvolgende jaar op nul.
Voordien bestond dat uit het verkrijgen van reprorechten. Ondanks pogingen is het dit jaar
wederom niet gelukt opgevraagde rechten op te halen. Zelfde gaat ook op voor de copyright voor
bibliotheken. De commissie betreurt dit. Wij raden het bestuur aan om iemand hiervoor vrij te
maken.
E. De kascontrolecommissie juicht het toe dat het administratiekantoor in Stiens steeds meer grip
krijgt op administratieve beslommeringen waaronder de achterstallige betalingen.

F. De oplage van Kleio is teruggebracht navenant het ledental waardoor er minder Kleio’s in de
opslag verdwijnen. Mogelijk is het een optie op eenmalig Kleio’s extra te laten drukken voor een
PR-offensief richting de scholen.
•

Lasten

G. Ook Kleio zal zich meer moeten gaan richten op PR gezien afname van het aantal leden.
H. Het valt de commissie op dat bij diverse commissies / activiteiten de kosten en baten niet volledig
tegen elkaar zijn weg te strepen of leiden tot de al eerder genoemde gewenste winstgevendheid.
Hierbij vragen we met name aandacht voor de activiteiten van havo/vwo-commissie in de CEbesprekingen. Wij raden het bestuur aan hier alert op te blijven.
I. Opnieuw de oproep aan de leden van verschillende commissies om bijzondere en incidentele
uitgaven op de juiste wijze te declareren, bij de juiste activiteit en niet op de uitgaven van de
betreffende commissie, omdat deze dan haar budget overschrijdt. Dit ter voorkoming van
ongelijke verhoudingen tussen de verschillende commissies en onduidelijkheid van de kosten
onder verschillende posten in de financiële administratie. Dit zien we dit jaar met name terug in
de kostenpost van het bestuur in vergelijking tot de diverse activiteiten. Verder zou het veel
uitzoekwerk schelen, wanneer facturen duidelijk op naam van de diverse commissies worden
gesteld.
J. Het VGN-congres in 2017 (in Den Haag) was succesvol. De dag heeft ongeveer €16.000,opgebracht. Er is veel werk door het bestuur zelf verzet. Dankzij deze opbrengsten kan de
Vereniging alle nieuwe activiteiten bekostigen. Dit vinden wij een compliment waard.
K. Om over na te denken: Ergens in Friesland ligt een enorm archief aan Kleio-materiaal uit een ver
verleden in een opslag te ‘verstoffen’. Dit vraagt om actie (onnodige kosten van 400,- per jaar).
L. De commissie stelt een lichte afname (- 20) van het ledenaantal vast. Wellicht dat een ‘PRoffensief’ in 2018 nog meer leden kan opleveren. Mogelijke ideeën zijn: mailadressen van
bezoekers van het jaarlijks congres inzetten; oude Kleio’s naar lerarenopleidingen versturen;
actiever werven via kanalen van social media als Facebook, Twitter en LinkedIn. De nieuwsbrief
en diverse berichten via social media hebben al een positief effect binnen de vereniging, echter
naar buiten treden buiten het vaste netwerk is aan te raden. Wij raden het bestuur aan zich hier
nog eens over te beraden. De kascommissie adviseert om de begrootte gelden hiervoor in ieder
geval daadwerkelijk te gaan besteden in het kader van een doordacht plan voor ledenwerving en behoud.
Samenvattend stelt de commissie de jaarvergadering voor om de penningmeester onder dankzegging
voor haar inzet in 2017 decharge te verlenen voor het door haar gevoerde beleid. En dit met groot
enthousiasme en hart voor de zaak van de vereniging. Daarnaast achten wij het op zijn plaats om ook
onze waardering uit te spreken voor de consciëntieuze en betrokken wijze waarop ook de administrateur
ook afgelopen jaar zijn taken voor de vereniging verricht.
De kascommissie,
Yvette van Aurich en Ronald Stroo
Amsterdam, 7 maart 2018

