Verslag Kascommissie over het jaar 2019
De kascommissie van de VGN, bestaande Annemiek Schrader heeft op dinsdag 15 september
2020 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 2019;
Ter plekke kon de kascommissie daarnaast beschikken over de door de heer Adema
meegebrachte volledige administratie van het jaar 2019 (een ordner met declaraties, rekeningen,
bonnetjes, inkomsten, afschriften e.d.), en over een geprinte versie van de ‘Begroting 2019’. 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 2019 wordt met een positief saldo van €4.856,afgesloten. 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 advertentie inkomsten
hoog blijven. De acquisiteur is actief voor de inkoop van advertenties in de Kleio.
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 een kleine afname (± 9) van het ledenaantal vast. Dit is aanzienlijk
minder dan in 2018 (afname van 80 leden). De hoop is dat het ledenaantal stabiliseert.
Aan ledenwerving/PR is slechts €205,- uitgegeven, maar de vernieuwing van de website
heeft €5.522,-) gekost. Ledenwerving blijft een aandachtspunt. Idee van de
kascontrolecommissie: meer social media inzetten om leden te werven.
B. In vergelijking tot 2018 zijn de activiteiten van de diverse commissies in 2019
kostendekkend of zelfs winstgevend.
C. Het VGN-congres in 2019 (in Slot Loevestein) heeft ongeveer €15.003,- opgebracht. Dat
is een mooi resultaat en samen met de opbrengst van de studiedag van de
pabocommissie zorgt dat voor een positief saldo voor 2019.
D. Er is voor het project curriculum.nu vanuit de overheid door de VGN subsidie ontvangen.
Uit de stukken is af te leiden welke bedragen voor de bestemde doelen zijn ingezet.

Lasten
E. De uitgaven van de post ‘Website’ zijn vrijwel verdubbeld, (van €2.873,- in 2018 naar
€5.522,- in 2019). Een verklaring is de vernieuwing van de website, kosten voor het
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onderhoud bijv. de Ideal betalingen, een vrijwilligersvergoeding van €1.000,- voor B. den
Uyl en de kosten voor de digitale expresse video (€1.179,75,-) die is gemaakt i.v.m. het
60-jarige bestaan van de VGN. Opgemerkt moet worden dat de uitgaven voor de website
zeer schappelijk zijn vergeleken met andere bedrijven.
Een belangrijke inkomstenderving voor de vereniging is het gegeven dat er geen
stofomschrijving meer wordt gebruikt voor de examenthema’s CE HAVO/VWO.
Het aantal ontvangen contributies is teruggelopen. Het blijft lastig om de betaling te
incasseren van leden die niet via een automatisch incasso betalen. In 2019 zijn slechts
twee aanmaningen verstuurd in plaats van de gebruikelijke drie aanmaningen. De
commissie doet het verzoek om weer drie aanmaningen te versturen aan leden die niet
tijdig betalen.
De kosten van de commissie havo/vwo zijn fors hoger uitgevallen, van €2.420,- in 2018
naar €3.760,- in 2019. Een duidelijke verklaring hiervoor ontbreekt. Een hoger aantal
vergaderingen (11x) zou een mogelijke verklaring kunnen zijn.
De verdubbeling van de uitgaven voor de geschiedenisquiz (€481,- in 2018, €1.000,- in
2019) hebben te maken met een extra geschiedenisquiz. (Quiz op 26-02-2019 à € 500,en een quiz op 25-09-2019 à € 500,-.)
Ondanks een dalend aantal leden (80 leden in 2018 en 9 leden in 2019), blijft de
contributie aan Euroclio in de begroting gelijk. Vraag aan het bestuur om de contributie
aan te passen aan het aantal leden.
Aangezien de Huib de Ruyterprijs al een aantal jaren op rij niet meer is uitgereikt, wordt
het bestuur geadviseerd om deze prijs van de begroting te halen.

Samenvattend stelt de commissie de jaarvergadering voor om de penningmeester onder
dankzegging voor haar inzet in 2019 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,
Annemiek Schrader
Amsterdam, september 2020

