
1 

Verslag kascommissie Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs 

Jaarrekening 2019 

Op grond van het bepaalde in artikel 10 van uw statuten heeft de kascommissie, bestaande uit René van 
Veen (gemeente Velsen), Chris Schuckman (gemeente Stichtse Vecht) en Henk Lelieveld (gemeente 
Haarlem), de financiële administratie over het boekjaar 2019 van uw Landelijke Vereniging van 
Onderwijsadviseurs gecontroleerd. 

De jaarrekening 2019 sluit met een balanstotaal van € 99.983,- en een positief exploitatiesaldo van 
€ 1.601,-.  

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. 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 2019 gebeurd. De
jaarrekening 2019 sluit met een klein positief resultaat ad € 1.601-.

4. De kascommissie constateert dat er in 2019 een vrijwilligersbijdrage is uitgekeerd o.a. omdat er
geen reiskosten worden vergoed, echter er is in 2019 ook een bedrag van € 219,- aan reiskosten
betaald. Hierop heeft het bestuur toegelicht dat er in 2019 4x € 1.500 is uitgekeerd aan de
bestuursleden die geen betaalde arbeid voor de LVO verrichtten (conform de wettelijke
regelingen). Dat was een éénmalige actie omdat de bestuurders nimmer (ook niet in voorgaande
jaren) reiskosten declareerden. Daarnaast omvat die post een bedrag van € 2.500 voor het
lidmaatschap aan Bouwstenen voor Sociaal.  Het bedrag van € 219 zijn de reiskosten van de
projectleider, die geen vrijwilligersbijdrage heeft ontvangen.

5. De kascommissie constateert een stijging van de kosten voor congressen en studiedagen. De
toelichting hierop ontbreekt. Het bestuur heeft per e-mail toegelicht dat het gaat om de kosten
van de jaarbijeenkomst LVO/FMH van 6 april 2019.

6. Ten aanzien van de meerjarenraming heeft de kascommissie de vraag gesteld of het reëel is om te
verwachten dat de huidige leden hun lidmaatschap voortzetten terwijl er een kleinere
dienstverlening tegenover staat. Het bestuur heeft hierop geantwoord dat de begroting en
meerjarenraming zijn opgesteld toen het bestuur ervan uitging dat de LVO vanaf 2020 onderdeel
zou worden van Ingrado. Toen dat eind oktober 2019 niet meer mogelijk bleek heeft het bestuur
ervoor gekozen 2020 als ‘overgangsjaar’ te hanteren, waarbij in principe medio 2020 de nieuwe
organisatie zou ‘staan’. Besloten is voor 2020 de ‘oude’ ledenbijdrage te innen. De nieuwe
contributiestructuur (en de hoogte daarvan) is onderdeel van het reorganisatieproces.

7. De kascommissie heeft in de meerjarenraming voor 2020 een optellingsfout geconstateerd. Deze
is door het bestuur hersteld.

De kascommissie heeft de administratie gezien en in orde bevonden. 



2 

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 
2019 te verlenen. 

De kascommissie,  
Opgemaakt te Haarlem, de datum 28 mei 2020, 

R. van Veen C. Schuckman H. Lelieveld
Gemeente Velsen Gemeente Stichtse Vecht 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, Chris Schuckman, 

chris.schuckman@stichtsevecht.nl, 06-83797805 of Henk Lelieveld, hlelieveld@haarlem.nl, tel. 023-5113069. 

mailto:rvanveen@velsen.nl
mailto:rvanveen@velsen.nl
mailto:chris.schuckman@stichtsevecht.nl
mailto:chris.schuckman@stichtsevecht.nl
mailto:martin.kramer@gouda.nl
mailto:martin.kramer@gouda.nl

