Verslag Kascontrolecommissie1 ICOM-NL over het boekjaar 2020
De kascontrolecommissie heeft eerst gekeken wat concreet het effect is geweest van de opmerkingen
die in haar verslag van 2019 zijn gedaan. Vervolgens is zowel gekeken naar de boekhouding als naar
de processen daaromheen. Bij haar werkzaamheden is de kascontrolecommissie op diverse
momenten goed en prompt per email geïnformeerd door voorzitter en penningmeester en via hen door
andere bestuursleden. Het doet de kascontrolecommissie deugd dat er nu een meerjarenbegroting
voorligt.
Evenals vorig jaar kan de kascontrolecommissie constateren dat de professionalisering van de
boekhouding én de ledenadministratie voortgang hebben gemaakt, maar nog niet is afgerond.
1. Aan de meeste aandachtspunten uit het verslag van 2019 is positief vervolg gegeven, maar de
kascontrolecommissie ziet nog wel ruimte voor verbetering.
Zo staan er veel reisverslagen (waaronder zeer lezenswaardige) weliswaar op de website, maar die
zijn niet gemakkelijk te vinden. Dat kan simpel beter. Maar nog open blijft de vraag uit het vorige
verslag wat er is gedaan met degenen die géén verslag hebben ingediend en of die met succes
gemaand zijn om het subsidiebedrag terug te storten. Intussen heeft het bestuur wel duidelijke
voorwaarden voor de toekenning van reissubsidie in concept vastgelegd.
Het bestuur heeft een voorstel om de doelen voor subsidies te verruimen en zal dan evenredig het
budget hiervoor moeten verhogen.

2. Het ledenbestand zit intussen in Genkgo, een nieuw digitaal programma. Maar de stofkam is er
nog niet doorgehaald. De voorbereiding om daarmee zeer binnenkort een start te maken is net op
gang gekomen. De kascontrolecommissie adviseert het bestuur om dit af te ronden voordat de
lidmaatschappen van 2022 worden geïnd.
3 . Het eigen vermogen is € 260.000 groot en de kascontrolecommissie vraagt zich af of er structurele
ideeën zijn hoe om te gaan met dit ruime eigen vermogen. De penningmeester heeft eerder als
reactie op het jaarverslag met de kasco gedeeld: “Omdat we een reserve van 100K gezond vinden
voor de vereniging”. De kascontrolecommissie is na navraag bij het bestuur uitgenodigd om over
mogelijke structurele ideeën te brainstormen. De kascontrolecommissie adviseert het bestuur de
datum van dit overleg met de leden te delen en uit te nodigen deel te nemen.
4. Het bestuur ziet het ledental afnemen, mede door baanverlies als gevolg van de heersende
pandemie. Voor de categorie leden die hierdoor - mogelijk voor slechts kortere tijd - niet meer voldoen
aan de vereisten voor een geldig lidmaatschap, zou een modus gevonden moeten worden deze
pechvogels niet onmiddellijk en zeker niet blijvend te verliezen als ICOM lid.

Samenvattend komt de kascontrolecommissie tot de conclusie dat de jaarrekening en het financieel
verslag 2020 een getrouw beeld opleveren van de financiële handelingen die geleid hebben tot het
voorgelegde resultaat.
Wij adviseren dan ook de Algemene Vergadering om de penningmeester en de overige leden van het
bestuur décharge te verlenen voor het door hen gevoerde financieel beleid in 2020.
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Een kascontrolecommissie van een Nederlandse vereniging ontleent haar positie aan artikel 48 in boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek. Leden van het bestuur mogen geen zitting nemen in de commissie en zij zijn verplicht de
commissie inzage te geven in alle benodigde stukken. De kascontrolecommissie adviseert de algemene
ledenvergadering wel of niet decharge te verlenen aan het gehele bestuur en niet alleen aan de penningmeester.

