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De geleverde stukken bieden een helder en verzorgd beeld van de financiële 
huishouding van de vereniging. Net als voorgaande jaren kon 2021 afgesloten 
worden met een positief resultaat van €13.969 waardoor het eigen vermogen 
van de vereniging is toegenomen. 
 
De basis voor het onderzoek was de concept jaarrekening van 2021. Dit gaf 
een duidelijk beeld van het boekjaar maar er rezen ook een aantal vragen. 
Daarop is aanvullende informatie opgevraagd die door het secretariaat zowel 
mondeling als schriftelijk is gegeven.  
 
Een belangrijke vraag van de commissie betrof bij de post handelsdebiteuren 
de “voorziening oninbare debiteuren”.  Het gaat hier om rekeningen die drie 
maanden of langer niet betaald zijn. Deze zouden mogelijk als oninbaar 
afgeschreven moeten worden. Het gaat hier om substantiële bedragen.  
De overschakeling op een nieuw factureringssysteem (waardoor facturen niet 
altijd als zodanig worden herkend) blijkt de oorzaak te zijn van het 
relatief groot aantal achterstallige betalingen. Inmiddels hebben we van 
het secretariaat begrepen dat er verbeteringen gaan plaatsvinden bij het 
factureren waardoor deze voorziening in de toekomst niet of veel minder 
nodig is. 
 
Verder viel op dat de commissies veel minder geld hadden besteed dan 
begroot. Dit is grotendeels terug te voeren naar de coronamaatregelen die 
veel activiteiten niet fysiek mogelijk maakten.  
 
De opbrengst uit contributies en bureaubijdragen is ook dit jaar stabiel 
gebleven. Opvallend is daarbij wel dat de opbrengst aan contributies licht 
daalt en de bureaubijdragen flink toenemen. Het blijft dus voortdurend van 
belang het ledenaantal op peil te houden en de nodige aandacht voor werving 
en communicatie te hebben. In de toelichting op de begroting van de komende 
jaren (2022/2023) is daar ook de nodige aandacht voor en wordt een verdere 
stijging verwacht.  
 
Het is goed te zien dat de vereniging financieel voldoende gezond is om op 
verantwoorde wijze een ambitieus eeuwfeest te vieren, met een substantieel 
en groeiend ledenaantal.  Daarmee wil de commissie het bestuur van harte 
complimenteren.  
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