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Verslag kascommissie Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs 

Jaarrekening 2018 
 
 
Op grond van het bepaalde in artikel 10 van uw statuten heeft de kascommissie, bestaande uit Henk 
Lelieveld (gemeente Haarlem) en Doeke Posthuma de Boer (gemeente Leiden), de financiële administratie 
over het boekjaar 2018 van uw Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs gecontroleerd. 
 
De jaarrekening 2018 sluit met een balanstotaal van € 98.183,- en een positief exploitatiesaldo van  
€ 15.337,-.  
 
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: 
 
 

1. Het bestuur stuurt op realisatie van de eerder door de kascommissie gedane aanbevelingen, welke 
als doel hebben de lasten en baten structureel met elkaar in evenwicht te houden. Een meerjarige 
raming is derhalve van evident belang voor de continuïteit van de vereniging. Wij adviseren deze 
meerjarenraming elk jaar op te stellen.  

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 niet gebeurd. De 
jaarrekening 2018 sluit met een positief resultaat ad € 15.337-.  
Als verklaring heeft u aangegeven dat de bijeenkomsten en congressen in 2018 veelal in nauwe 
samenwerking met derden zijn gedaan, met name het Steunpunt basiseducatie. Daardoor zijn de 
kosten beperkt gebleven en is het exploitatiesaldo verder gegroeid. Door de ontwikkelingen 
rondom de onderwijshuisvesting is in 2019 wel voorzien in grotere uitgaven voor bijeenkomsten 
en congressen. Daarnaast overweegt u voor 2020 een aanpassing van de contributie, als de reserve 
zo groot blijft als die nu is. 

4. De kascommissie constateert dat het ledenaantal in 2018 wederom is afgenomen. Hierop heeft u 
op twee manieren geacteerd. Enerzijds is overlegd met andere organisaties om doublures te 
voorkomen en om te komen tot samenwerking. Dat leidde niet tot nieuwe ontwikkelingen. 
Momenteel bent u in overleg met een andere organisatie om tot een nauwe samenwerking te 
komen. Anderzijds is een actieplan voor ledenwerving ontwikkeld en wordt in 2019 geactiveerd. 
Verder is in het afgelopen jaar geconstateerd dat, naast het uittreden van een aantal gemeenten 
(door fusies), er ook gemeenten zijn die vanwege het onderwerp Onderwijshuisvesting lid zijn 
geworden. 

5. Er is geconstateerd dat vorig jaar in de jaarrekening 2017 het exploitatiesaldo €7.844 bedroeg. 
Echter In het verslag van de jaarrekening 2018 staat het exploitatiesaldo van 2017 vermeld als 
€6.839. De verklaring hiervoor is dat een contributie in december 2017 van €1.005 later een 
vooruitbetaalde contributie bleek te zijn geweest. Het exploitatiesaldo 2017 van €6.839 is het juiste 
bedrag. De jaarrekening 2018 is hierop aangepast. 

 
De kascommissie heeft de administratie gezien en in orde bevonden. 
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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 
2018 te verlenen. 
 
 
De kascommissie,  
Opgemaakt te Leiden, de datum 11 april 2019, 
 
H. Lelieveld        D.K. Posthuma de Boer 
Gemeente Haarlem       Gemeente Leiden 

 
Ondertekening van dit digitale document heeft niet plaatsgevonden. Voor verificatie van echtheid kunt u contact opnemen met 
de leden van de kascommissie: Doeke Posthuma de Boer, d.posthumadeboer@leiden.nl. 071-5165262 
 of Henk Lelieveld, hlelieveld@haarlem.nl, tel. 023-5113069 
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