Verslag kascommissie Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs

Jaarrekening 2015
Op grond van het bepaalde in artikel 10 van uw statuten heeft de kascommissie, bestaande uit Martin
Kramer (gemeente Gouda) en Hans Putker (gemeente Zuidplas), de financiële administratie over het
boekjaar 2015 van uw Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs gecontroleerd.
De jaarrekening 2014 sluit  met  een  balanstotaal  van  €  67.921,- en een positief exploitatiesaldo van
€  25.260,-.
De kascommissie doet op basis van de ter beschikking gestelde gegevens en documenten en de door de
penningmeester verstrekte documenten de volgende bevindingen:
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
houden. Een meerjarige raming is van evident belang voor de continuïteit van de vereniging. Het
is van belang om de opschuivende jaarschijven van de meerjarige raming jaarlijks te actualiseren.
Het is voor de verantwoording naar uw leden toe evident dat uw administratie wordt
bijgehouden  conform  de  ‘Werkwijzer  projectbureau  LVO’.   De kascommissie heeft gezien dat het
bestuur doende is de werkwijzer te actualiseren.
De begroting 2016 sluit met een positief resultaat ad €   23.000,-. U wilt een financiële buffer
aanleggen om onverwachte tegenvallers in de toekomst te kunnen opvangen. Dit realiseert u in
2018 door de hoogte van de algemene reserve op maximaal 50% van het exploitatiesaldo te
brengen.   Het   is   zaak   om   de   risico’s   die   u   als   vereniging   loopt   in   kaart   te   brengen   en   die   te  
kwantificeren (een zg. risicoanalyse). Zo voorkomt u een te hoge of een te lage buffer met als
gevolg voor de contributies dat deze te hoog of te laag worden vastgesteld.
In uw jaarstukken ontbraken de cijfers van de begroting en de verklaringen van de afwijkingen
met de realisatie. Deze stukken zijn op onze navraag alsnog ontvangen. De financiële gegevens
kunnen het beste worden vergeleken met een overzicht van de realisatiecijfers huidig verslagjaar,
de realisatiecijfers vorig verslagjaar en de begrotingcijfers huidig verslagjaar.

De kascommissie heeft de administratie gezien en in orde bevonden.
Onder verwijzing naar bovenstaande aanbevelingen, stelt de kascommissie de leden van de vereniging
voor om de penningmeester en het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beheer over het
boekjaar 2015 te verlenen.

De kascommissie,
Opgemaakt te Gouda, de datum 5 april 2016,
M.A. Kramer
Gemeente Gouda

H. Putker
Gemeente Gouda

Ondertekening van dit digitale document heeft niet plaatsgevonden. Voor verificatie van echtheid kunt u contact opnemen met
de leden van de kascommissie: Hans Putker, h.putker@zuidplas, tel. 0180-330437 of Martin Kramer, martin.kramer@gouda.nl,
tel 0182-588608.
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