Verslag Kascommissie over het jaar 2018
De kascommissie van de VGN, bestaande uit Marian Heesen, Annemiek Schrader en Ronald
Stroo heeft op woensdag 8 april 2019 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 2018;
- een overzicht van uitgaven van de vereniging op de verschillende boekingsposten 2018;
Ter plekke kon de kascommissie daarnaast beschikken over de door de heer Adema
meegebrachte volledige administratie van het jaar 2018 (een ordner met declaraties, rekeningen,
bonnetjes, inkomsten, afschriften e.d.), en over een geprinte versie van de ‘Begroting 2018’. 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. Het jaar 2018 wordt met een positief saldo van €1.404,afgesloten. Dit is met name te danken aan de opbrengsten vanuit het congres, een studiedag
over de ‘Holocaust’ 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 complimenteert de vereniging verder met het geringe aantal
onvoorziene kosten in het afgelopen jaar. Daarnaast levert de inzet van het nieuwe
betalingssysteem Molly een efficiënte en kostenbesparende afhandeling t.a.v. het
betalingsverkeer op (bijv. bij innen van de betalingen voor studiedagen en congres).
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. De commissie stelt opnieuw een afname (±70) van het ledenaantal vast. Aan
ledenwerving/PR is €1.974,- uitgegeven (flyers, website e.d.), maar dat heeft helaas niet
het gewenste resultaat gehad. De ‘oude’ manier van ledenwerving werkt blijkbaar niet.
Begrote bedrag voor 2019 (€1.000,-) zou daarom op een andere wijze moeten worden
besteed. Idee van de kascontrolecommissie: niet individuen, maar scholen lid maken.
Scholen zelf benaderen i.p.v. individuele docenten.
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. Het VGN-congres in 2018 (in Arnhem) heeft ongeveer €8.300,- opgebracht. Dat is een
mooi resultaat en samen met de opbrengst van de studiedag van de pabocommissie en
studiedag holocaust zorgt dat voor een positief saldo voor 2018.

D. Er is voor diverse projecten vanuit de overheid door de VGN subsidie ontvangen. Uit de
stukken is af te leiden welke bedragen voor de bestemde doelen zijn ingezet (o.a. voor
maken van lesmateriaal over Indië en werkzaamheden visieontwikkeling curriculum.nu).
E. Met de aanduiding ‘studiedag Holocaust’ staat €1200,- aan inkomsten op de jaarrekening.
Uit de boeken wordt niet duidelijk waar dit bedrag precies vandaan komt. Commissie
vraagt of Maud dit kan uitzoeken.
Lasten
F. Wederom 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.
Verder zou het veel uitzoekwerk schelen, wanneer facturen duidelijk op naam van de
diverse commissies worden gesteld. NB het declaratieformulier is slechts voor één
uitgavenpost tegelijk te gebruiken.
G. Het valt de kascontrole-commissie op dat de commissie didactiek zeer hoge kosten heeft
gemaakt voor de didactiekdagen (tweedaagse conferentie). Deze commissie heeft
€6.000,- meer uitgegeven dan begroot. Wij raden het bestuur aan hier met betreffende
commissie over in gesprek te gaan.
H. Onder de post portokosten is €224,- voor het versturen van poststukken/brieven naar
buitenland gedeclareerd. De commissie vraagt zich af waar dit bedrag vandaan komt.
Commissie vraagt of Maud dit kan uitzoeken.
I. De commissie constateert dat de website meer geld heeft gekost in 2018. Maud geeft aan
dat de website op een aantal punten is vernieuwd; daarnaast heeft Bart den Uyl voor al
zijn werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Voor de webhosting zijn de
kosten echter beperkt. Voor volgend jaar verwacht Maud geen ingrijpend onderhoud van
de website.
J. Uitgaven van de Kleioredactie is iets omhoog gegaan. Maud geeft aan dat er meerdere
auteurs afgelopen jaar betrokken waren bij Kleio en daarvoor een vergoeding ontvingen in
de vorm van boekenbonnen.
K. Een wisselend aantal bestuursleden zorgt ervoor dat in het afgelopen jaar meer geld is
uitgegeven aan het bestuur. Volgend jaar zit het bestuur weer op het oude aantal vaste
bestuursleden omdat één bestuurslid afscheid neemt. Daarmee zullen de kosten
(bestaande uit een jaarlijkse vrijwilligersbijdrage) vanzelf weer op oude niveau komen te
liggen. Daarnaast heeft het bestuur in 2018 uit eigen kas €400,- aan boekenbonnen aan
de didactiekcommissie verstrekt (voor sprekers op congres). Dit omdat betreffende
commissie ver boven de begroting van de didactiekdagen uitkwam.
L. Aangezien de Huib de Ruyterprijs al een aantal jaren op rij niet meer is uitgereikt,
adviseren wij het bestuur om deze prijs van de begroting te halen.
Samenvattend stelt de commissie de jaarvergadering voor om de penningmeester onder
dankzegging voor haar inzet in 2018 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,
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