Verslag Kascommissie over de boekjaren 2017 en 2018

De Kascommissie, dit jaar bestaande uit Hanna Pennock en Christel Schollaardt, heeft in goed overleg met de
penningmeester de boekjaren 2017 en 2018 onder de loep genomen.
Vorig jaar had de Kascommissie te veel vragen om de financiële verantwoording goed te keuren. De ALV heeft
in mei 2018 dan ook geen decharge verleend over boekjaar 2017.
Het bestuur heeft inmiddels alle vragen van de Kascommissie over 2017 naar tevredenheid beantwoord. Zij
gaan zorgvuldig en met beleid om met lastige kwesties als de ledenadministratie bij DBF en de afhankelijkheid
van de systemen bij Membership in Parijs. We zien duidelijke stappen naar verbetering.
De boekhouding wordt sinds januari 2018 door een boekhoudkantoor in een online-systeem verwerkt. Het is
nog wat onwennig voor de Kascommissie – volgend jaar kan nog beter beoordeeld worden of het systeem op
de juiste manier gebruikt wordt. Alle facturen en bonnen zullen er dan in opgenomen zijn (nu moesten we de
papieren bonnen erbij opvragen). Nieuwe formulieren zijn ingevoerd waardoor processen nu volgens een vaste
standaard verlopen. Onze opmerkingen bij het declaratieformulier voor bestuursleden worden ter harte
genomen en situaties waarbij een schijn van belangenverstrengeling zou kunnen optreden, zijn aangepast. Wel
zagen we nog hier en daar een foutieve verwerking van gedeclareerde bonnen, hier moet de penningmeester
scherp op zijn.
De grote reserve die ICOM NL heeft opgebouwd, is een punt van zorg. Het is terecht dat het bestuur in deze
vergadering met suggesties voor een oplossing komt.
Een strikte omgang met de reisbeurzen is gewenst – diegenen die een reisbeurs toegekend hebben gekregen,
moeten een verslag indienen. Blijft dit achterwege, dan moet het bestuur het toegekende bedrag terugvragen.
Het bestuur zou een financieel verslag aan de leden moeten aanbieden waarin duidelijk gemaakt wordt welke
kostenposten er waren in het boekjaar en hoe de gelden per post besteed zijn. Wij adviseerden dit te doen
naar voorbeeld van de financiële verantwoording van ICOM Internationaal.
De Kascommissie concludeert dat het bestuur de financiële administratie goed op de rails heeft. Er is nog
ruimte voor verbetering, dit hebben we besproken met de penningmeester. Wij stellen vast dat de
verantwoording over 2017 en 2018 voldoende in orde is en we adviseren de ledenvergadering dan ook het
bestuur voor beide jaren decharge te verlenen. We zien uit naar een nog betere verantwoording over 2019 als
het nieuwe boekhoudsysteem en de strakkere financiële administratie helemaal zijn doorgevoerd.
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