Verslag kascommissie Landelijke Vereniging van
Onderwijsadviseurs
Jaarrekening 2014

Op grond van het bepaalde in artikel 10 van uw statuten heeft de kascommissie, bestaande uit Martin
Kramer (gemeente Gouda) en Jan Bel (gemeente Gouda), de financiële administratie over het boekjaar
2014 van uw Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs gecontroleerd.
De jaarrekening 2014 sluit met een balanstotaal van € 11.891,- en een positief exploitatiesaldo van
€ 103,-.
De kascommissie doet op basis van de ter beschikking gestelde gegevens en documenten en de door de
penningmeester gegeven mondelinge toelichting de volgende bevindingen:
1. In de begroting 2014 wordt een positief saldo van € 15.000,- geprognosticeerd waarmee het
negatief Eigen Vermogen (EV) geheel zou worden ingelopen. Het werkelijk saldo bedraagt
slechts € 103,- positief. Volgens het verslag van de penningmeester zijn daarvoor twee
oorzaken aan te wijzen, ten eerste de tegenvallende (opbrengsten bij)
bijeenkomsten/studiedagen en ten tweede de btw-discussie.
2. Los van die feiten en zonder kennisneming van uw begroting 2015 stellen wij tevens vast dat:
de contributieopbrengsten – ondanks een stijging van het contributiebedrag van ca. 3% achterblijven/teruglopen;
de structurele uitgaven (personele kosten en bureaukosten) niet structureel kunnen
worden gedekt uit de ‘normale’ inkomsten uit contributies.
Als de trend van tegenvallende studiedagen/bijeenkomsten zich ook in 2015 voortzet zal van
verder terugdringen van een negatief EV geen sprake kunnen zijn.
3. Mede tegen het licht van de opmerkingen die wij in ons verslag van vorig jaar hebben
gemaakt rijst de vraag in hoeverre de doelstellingen, missie, beleid etc. van uw vereniging nog
aansluiten bij de realiteit.
Al eerder heeft de kascommissie aangedrongen op samenwerking met andere
verenigingen/stichtingen/koepels, die globaal op hetzelfde werkterrein (onderwijs/jeugd/zorg)
werkzaam zijn, om op die manier de (financiële) spankracht en het draagvlak van de
vereniging te vergroten.
4. Mede in het licht van punt 2 hebben wij uw begroting 2015 opgevraagd en hebben wij voor het
toekomstperspectief tevens om een meerjarige financiële raming gevraagd. Dit is gedaan om
te kunnen vaststellen in hoeverre het terugdringen van het negatief EV ook in de komende
jaren gestalte krijgt. Betreffende de meerjarige raming is ons meegedeeld dat er op dit
moment onder de leden een behoeftenonderzoek plaatsvindt, waarbij aansluiting wordt
gezocht tussen de wensen van uw leden en het eventueel te ontwikkelen beleid. Voorts zal dit
onderzoek handvatten gaan bieden voor de in te zetten koers, inclusief samenwerking/fusie
met andere organisaties. Het komen tot die samenwerking in de afgelopen jaren was erg
lastig bleek uit aan ons verstrekte informatie.

5. Tot slot is onderzocht wat op dit moment de status is van de eerder opgezette ‘Werkwijzer

projectbureau LVO’. Worden de werkzaamheden en de processen conform deze werkwijzer
ingericht en wordt deze periodiek geactualiseerd? Uit aan ons gegeven informatie is gebleken
dat deze min of meer wordt gevolgd.
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De kascommissie is van oordeel dat de gepresenteerde cijfers een getrouw beeld geven van de
financiële positie van uw vereniging;
Op basis van deze bevindingen komt de kascommissie tot de volgende aanbevelingen:
-

-

-

Het bestuur zal moeten blijven sturen op realisatie van de eerder door de kascommissie gedane
aanbevelingen, welke als doel hebben lasten en baten structureel met elkaar in evenwicht te
brengen. Het is daarom van evident belang dat u een meerjarige raming op- en vaststelt;
Het is voor de verantwoording naar uw leden toe evident dat uw administratie wordt
bijgehouden conform de ‘Werkwijzer projectbureau LVO’. U zult deze jaarlijks moeten
actualiseren. Op dit moment is uw werkwijzer niet actueel.
De begroting 2015 sluit met een positief resultaat ad € 39.809,-. Dit is voldoende om het negatief
EV in 2015 in te lopen. De vraag dient zich aan of de gevraagde contributies 2015 te hoog zijn
vastgesteld. U kunt medio 2015 een aangepaste begroting opmaken, zodat u hierop kunt
bijsturen. Zo ook kunt u voorkomen hetgeen heeft plaatsgevonden in 2014, namelijk een
geprognosticeerd gunstig exploitatieresultaat ten opzichte van een tegenvallend gerealiseerd
exploitatieresultaat.

Voor het overige heeft de kascommissie de administratie in orde bevonden.
Onder voorwaarde van de, zo mogelijk, spoedige implementatie van bovenstaande aanbevelingen stelt de
kascommissie de leden van de vereniging voor de penningmeester decharge voor het gevoerde financiële
beheer over het boekjaar 2014 te verlenen.

De kascommissie,
Opgemaakt te Gouda, de datum 25 maart 2015,
M.A. Kramer
Gemeente Gouda

J.H. Bel
Gemeente Gouda

Ondertekening van dit digitale document heeft niet plaatsgevonden. Voor verificatie van echtheid kunt u contact opnemen met
de leden van de kascommissie: Jan Bel, jan.bel@gouda.nl, tel 0182-588649, of Martin Kramer, martin.kramer@gouda.nl, tel
0182-588608.
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