
Historische Vereniging Haastrecht 
 
 

Verslag van de kascommissie  
 
De kascommissie, bestaande uit de heren Jan Dijkstra en Ton van der Gaag 
hebben de bescheiden inzake de jaarrekening 2019 welke omvatten de 
resultatenrekening 2019 en de balans per 31 december 2019 bestudeerd en 
beoordeeld. Op 29 september is er een afstemming geweest met de heer Pieter 
Klip over de aan ons ter beschikking gestelde bescheiden. 
 
Wat betreft de resultatenrekening 2019 zijn wij wat dieper ingegaan op de 
volgende posten; 
 
Aangaande opbrengsten; 

• Lectuur, boekjes, dvd enz. Ad € 292 (in 2018 € 867). De succesvolle 
verkoop van het boekje “ De Kleine Betuwe” in 2017 heeft zich in 2018 
nog voortgezet. In het jaar 2019 heeft zich geen verkoop van een 
dergelijke omvang voorgedaan. Dit verklaart het verschil tussen 2019 en 
2018.  

• Giften. Deze post was voor het jaar 2019 goed voor een bedrag van             
€ 2396 (in 2018 € 293) . Deze zeer welkome meevaller behoeft enige 
toelichting. De post giften in 2019 is tot stand gekomen uit 3 bronnen, 1. 
Rabo club kas support campagne, 2. Gift van de Stichting Bisdom van 
Vliet, 3. Losse giften. Hierbij moet worden aangetekend dat deze giften 
vooralsnog een eenmalig karakter hebben. Op dit moment wordt 
bijvoorbeeld niet voorzien dat giften van deze omvang zich in 2020 zullen 
herhalen. 

 
Aangaande kosten; 

• Algemene kosten. Ad € 778 (2018 € 1292) Deze post is op zich in lijn met 
de begroting, het verschil ten opzichte van 2018 wordt veroorzaakt door 
de aanschaf van een computer in dat jaar. 

• Saldo Rotonde. Ad € -426. Deze post behoeft enige toelichting. In de 
begroting van 2019 was voor het aandeel van de stichting in de kosten 
van het onderhoud van de rotonde € 426 gereserveerd. In eerste instantie 
was de verwachting dat de gemeente het onderhoud zou overnemen daar 
heeft echter enige tijd onduidelijkheid over bestaan. Vandaar de 
reservering. Inmiddels heeft de gemeente besloten het onderhoud van de 
rotonde volledig voor haar rekening te nemen om die reden is het bedrag 
terug geboekt naar de algemene middelen. 

   
 
 
 
 
 
 



Wat betreft de balans 2019 zijn wat dieper ingegaan op de volgende posten; 
 
Aangaande activa; 

• Te ontvangen. Ad € 1845 (2018 € 2118). De post te ontvangen is een 
jaarlijks terugkerend “verschijnsel” en heeft te maken met de nog te 
ontvangen betalingen betreffende advertenties van de in dat jaar  (2019) 
laatst verschenen Havekedrechter. Evenals hetgeen is gemeld in het 
verslag van de kascommissie 2018 kan gemeld worden dat deze 
betalingen inmiddels zijn ontvangen. 

 
Aangaande passiva; 

• Vooruit ontvangen. Ad € 1080 (2018 € 0). Deze balanspost is ontstaan 
door het feit dat een aantal leden de contributie voor het jaar 2020 reeds 
in 2019 met name in de maand december betaald hebben. Om die reden 
vormen  deze ontvangen gelden onderdeel van de balans van 2019. 

 
 
Afrondend wil de kascommissie in haar oordeel over de balans 2019 een 
opmerking plaatsen over het steeds groeiende eigen vermogen van de stichting, 
in dit jaar in de orde van € 15.000,00. De omvang van dit eigen vermogen in 
relatie tot een jaarlijkse inkomsten niveau in de orde van € 10.000,00 kan gezien 
worden als onevenredig hoog. Te meer daar het in de lijn der verwachtingen ligt 
dat dit eigen vermogen bij ongewijzigd beleid nog verder zal groeien. 
Bijvoorbeeld bij het aanvragen van subsidies zou dit wel eens obstakel kunnen 
worden. De kascommissie is op de hoogte van het feit dat dit punt al eens eerder 
in het bestuur aan de orde is  geweest, maar gezien de trend van toenemende 
groei van dit vermogen adviseert de kascommissie het bestuur zich nog eens op 
dit punt nader te beraden en richting leden met een beleidsvisie in deze te 
komen. 
 
Tenslotte verklaren wij de saldi van de spaarrekening en de rekening –courant te 
hebben gecontroleerd en in orde bevonden. 
 
Op basis van bovenstaande bevindingen bevelen wij de ledenvergadering aan 
akkoord te gaan met de verantwoording van het gevoerde financiële beleid in 
2019 en het bestuur, met een bijzonder woord van dank aan de penningmeester 
Pieter Klip, dienaangaande decharge te verlenen. 
 
Haastrecht 30 september 2020 
 
De kascommissie, 
 
 
Jan Dijkstra       Ton van der Gaag 
 
 
 
 


