Verslag kascommissie Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs

Jaarrekening 2020
Op grond van het bepaalde in artikel 10 van uw statuten heeft de kascommissie, bestaande uit
René van Veen (gemeente Velsen) en Henk Lelieveld (gemeente Haarlem), de financiële
administratie over het boekjaar 2020 van uw Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs
gecontroleerd.
De jaarrekening 2020 sluit met een balanstotaal van € 111.258,- en een positief exploitatiesaldo
van
€ 3.741,-.
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 constateringen en
aanbevelingen:
1. Conform het advies van de kascommissie in het verleden, heeft het bestuur een
meerjarenraming opgesteld.
2. Het is voor de verantwoording naar uw leden toe evident dat uw administratie wordt
bijgehouden conform de ‘Werkwijzer projectbureau LVO’. Het is van belang om deze
werkwijze jaarlijks actueel te houden.
3. Vorig jaar heeft de kascommissie geadviseerd de groei van de algemene reserve bij te
stellen, omdat u voldoende reserve heeft om tegenvallers op te vangen. Dat is in 2020 niet
gebeurd. De algemene reserve is gegroeid van € 79.429 naar € 83.170,-. In het verslag
van de penningmeester is dit toegelicht: er zijn vanwege corona minder ledenactiviteiten
georganiseerd. Mede vanwege de algemene reserve is de begroting voor 2021 en verder
bewust niet-sluitend gemaakt.
4. De kascommissie constateert een stijging van de ‘overige kosten’. Dat komt door eenmalige
hogere kosten vanwege de nieuwe website.
5. De kascommissie constateert een toename van het aantal leden van 91 naar 95.
6. De kascommissie constateert in de meerjarenbegroting een stijging in de kosten “ambtelijk
secretaris, ambtelijke ondersteuning en overige personeelskosten” van begroot 2020 €
22.000,- naar € 32.000,- (ter vergelijking: realisatie 2019 € 28.068,-).
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 2020 te verlenen.
De kascommissie,
Opgemaakt te Haarlem, de datum 20 mei 2021,
R. van Veen
Gemeente Velsen

H. Lelieveld
Gemeente Haarlem

Ondertekening van dit digitale document heeft niet plaatsgevonden. Voor verificatie van echtheid kunt u contact opnemen met
de leden van de kascommissie: René van Veen, rvanveen@velsen.nl, 0255-567641 of Henk Lelieveld, hlelieveld@haarlem.nl,
tel. 023-5113069.
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