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301-170601 Verklaring kascommissie 2016

Ondergetekenden de heren drs. A. Slot en dr. R.A. Elenbaas hebben op 24 maart 
2016 uitvoering gegeven aan de activiteiten die behoren bij een kascommissie van 
een vereniging zoals de NVRR. Bij deze bijeenkomst is inzicht gegeven in de 
administratie van de NVRR en is uitvoerig gesproken met de penningmeester en 
verenigingsmanager over het gevoerde financiële beleid.  

Wij hebben geen onregelmatigheden in de administratie geconstateerd en dat geeft 
ons voldoende vertrouwen aan de leden te adviseren de jaarrekening goed te keuren 
en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid over 2016.   

Aanvulling n.a.v. ALV 12 mei 2016 
De kascommissie heeft de in het jaarverslag gepresenteerde verklaring afgegeven 
over de administratie en de originele financiële stukken, beschikbaar op 24 maart 
2017, inclusief enkele aanpassingen daarna op grond van de kascontrole. Expliciet 
was afgesproken dat in de jaarrekening alleen die kosten zouden worden 
opgenomen waarbij de tegenprestatie  ook in 2016 zou zijn verricht.  We hadden 
namelijk geconstateerd dat in de jaarrekening ten behoeve van de subsidieprojecten 
ook voorziene kosten waren verantwoord.  

De kascommissie heeft daarna niet meer gecontroleerd op welke wijze deze 
correcties waren doorgevoerd,  in de veronderstelling dat dit een één op één 
vertaling van de eerder gepresenteerde en gecontroleerde cijfers zou zijn en dat een 
dergelijke controle toch niet nodig zou zijn.    

Tot onze verbazing en ontsteltenis bleek dit niet het geval, wat terecht leidde tot een 
aantal vragen in de vergadering en het aanhouden van de goedkeuring. Ook wij 
waren niet akkoord met de vertaling van de door ons gecontroleerde cijfers naar het 
jaarverslag.  

De wijze waarop de wijzigingen nu zijn doorgevoerd is correct en conform de 
vigerende regelgeving aangaande het verantwoorden van zogenaamde 
exploitatiesubsidies. 

De afgegeven verklaring geldt daarvoor dus inmiddels weer. 

Nijkerk, 1 juni  2017 

Dhr. drs. A. Slot Dhr. dr. R.A. Elenbaas 
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