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DECHARGEVERKLARING 2021 Datum: 3 april 2022 

 

Naam Opdrachtgever Bestuur Historische Vereniging Vleuten-De 

Meern-Haarzuilens en Leidsche Rijn 

Voor akkoord kascommissie: 

 

 

 

Drs. A.H.M. van Assem CCP, 

namens de kascommissie 

Naam opsteller: Adriaan van Assem en 

Harry van der Meer 

 

Decharge verklaring 

De kascontrolecommissie van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en 

Leidsche Rijn heeft medio maart 2022 het jaarverslag en de jaarrekening met toelichting 

doorgenomen. Gelukkig kon dit weer met een fysieke bijeenkomst in de BSH. Aanvullend is er 

beperkte mailwisseling geweest tussen de penningmeester en de leden van de kascommissie. 

. 

Wij hebben de resultatenrekening over 2021, de balans per 31 december 2021 en de verant-

woording daarover gecontroleerd. Steeksproefsgewijs hebben wij geverifieerd dat er onder-

liggende stukken aanwezig zijn voor de betreffende posten. Wij hebben de op de eindbalans 

vermelde saldi van bankrekeningen gecontroleerd.  

Wij van mening dat de jaarrekening een juist beeld geeft van het resultaat over 2021 en de 

balanspositie per 31 december 2021. 

 

De kascontrolecommissie stelt voor om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde 

financiële beleid in het boekjaar 2021.  

 

Wij hebben naast de controle enkele kleine adviezen gegeven aan het bestuur.  

 

Tot slot wil de kascontrolecommissie zijn waardering uitspreken uit voor de wijze waarop de 

penningmeester verbeteringen in de organisatie doorvoert de risico’s beheerst en de verzorg-

de administratie en de wijze waarop de stukken zijn aangeleverd. 

 

 

3 april 2022 

 

Adriaan van Assem                                          Harry van der Meer 

 

 

 

Managementsamenvatting 

De kascommissie is zeer tevreden op de wijze de administratie van de Historische vereniging 

wordt gevoerd en op welke wijze er verbeteringen worden door gevoerd door de penning-

meester, Edwin van den Berg. De adviezen van de kascommissie zijn opgevolgd of met goede 

redenen niet doorgevoerd, waar de kascommissie achter kan staan.  

 

In deze check is naast enkele steekproeven op de administratie vooral ook gekeken of het 

beeld van 2020 is voortgezet en welke andere activiteiten er hebben gespeeld. Bijzonder voor 

2021 was natuurlijk het jubileum en de presentatie van de Canon. Beiden zijn juist in de 

(projectadministratie) verwerkt.  

 

Wij zijn blij met de transparantie die gegeven is. Naast de jaarrekening hebben we ook geke-

ken naar het jaarverslag en wij vinden de toelichting op de financien nog steeds te summier, 

weinig financieel gericht. Naast alle aktiviteiten van de vereniging mag er best iets meer 

verteld worden over wat er gedaan wordt aan het verbeteren van de bedrijfsvoering en de 

beheersing van de risico’s.  

 



              Pagina: 2 van 2 

 

 

 

   

Algemene opmerkingen 
De huidige kascommissie bestaat nu twee jaar en het is goed als er vernieuwing komt  (andere 

ogen zien toch altijd meer). Met de penningmeester is afgesproken dat Adriaan van Assem 

nog 1 jaar doorgaat en Harry van der Meer stopt als lid van de kascommissie, maar nog wel 

beschikbaar blijft als reserve voor de kascommissie. 

 

Wij zijn blij met de manier van aanleveren van de gevraagde documenten door de penning-

meester. Ook de op eigen initiatief gegeven toelichting over de zaken die in 2021 door de HV 

zijn opgemaakt getuigd van; "weten waar je mee bezig bent". 

 

Waardering spreken we uit over de wijze waarop het bestuur de statutaire wijzigingen in het 

kader van de WBTR heeft opgepakt. We hebben begrip dat met het huishoudelijke reglement 

nog even is gewacht en op de agenda staat. 

 

 

 

Verbeterpunten voor jaarrekening 2021 en volgende jaren, in willekeurige volgorde 
c.q. adviezen. 

• Advies om een check te doen op de continuiteit en beveiliging van de ICT, ze-

ker daar het archief wordt gedigitaliseerd. 

• Vermelden van de Canon in het jaarverslag. 

• Aangegeven verbeterpunten/adviezen zijn afdoende opgevolgd en verwerkt in 

de jaarrekening 

• We hebben, in het verlengde van ons advies vorig jaar tav de werving van ad-

verteerders, onze zorgen bij de penningmeester geuit, daar de advertentie 

coordinator gaat stoppen. Dit biedt overigens de kans om vanuit een bredere 

visie te kijken naar adverteerders, sponsoren en fondsenwerving. 

 

 
 
 

 


