
Aan:  VVE Willemina, 

Van:  Kascommissie  
Onderwerp: Financieel verslag 2017 

Datum:  18 februari 2018 
________________________________________________________________________ 

 

 
Beste leden,  

 
 

De kascommissie heeft op 17 februari jl. met de penningmeester, Wouter de Kruijff, het 
financiële verslag over het boekjaar 2017 besproken.  

 

De kascommissie komt na bestudering van het financiële verslag, de achterliggende 
gegevens en de nadere mondelinge toelichting door de penningmeester tot de conclusie 

dat het verslag een betrouwbaar beeld toont van de uitgaven en inkomsten over het jaar 
2017 en dat beheer en boekhouding in orde zijn bevonden. 

 

De kascommissie stelt de leden dan ook voor, het Financieel Jaarverslag 2017 goed te 
keuren en de penningmeester, resp. het bestuur, décharge te verlenen. 

 
Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om naar aanleiding van de kascontrole een 

aantal opmerkingen te maken en nadere suggesties te doen. 
 

1. De betalingsdiscipline servicekosten van de leden is ook dit jaar weer goed, mede 

dankzij de automatische incasso.  
2. De jaarlijkse verrekening met het SAG (gezondheidscentrum) loopt goed. De 

penningmeester heeft het concept financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018 
aan het SAG voorgelegd en verwacht voor de ledenvergadering instemming. 

3. Sinds 2012 heeft het Poortgebouw zonnepanelen op het dak. Rekening houdend 

met terugbetalingen van Greenchoice, gunstige forfaitaire bijdragen en 
verrekeningen met enkele leden via wie de teruglevering van energie geregeld is, 

is er over 2017 wederom een inverdieneffect op de zonnepanelen van ongeveer 
€3.000.  

4. De afwikkeling van de brandschade van de woning van Stijn Schep heeft 

plaatsgevonden. Het surplus van de schade-uitkering is reeds in 2016 aan de 
reserves van de VVE toegevoegd.  

5. Mede naar aanleiding van de afwikkeling van de schade van de woning van Stijn 
Schep (er bleef verzekeringsgeld over dat aan de reserve van de VVE is 

toegevoegd) heeft de penningmeester aangegeven dat het bestuur met een 
notitie komt waarin wordt toegelicht hoe het zit met de aansprakelijkheid bij 

schades van de VVE en individuele leden en hoe bijvoorbeeld wordt omgegaan 

met het eigen risico van de opstalverzekering. 
6. Tijdens de kascontrole is besproken hoe de tekenbevoegdheid van de 

penningmeester en binnen het bestuur is geregeld. De kascommissie ziet op dit 
moment geen aanleiding om het bestuur te adviseren hiervoor aanvullende 

afspraken te maken. 

7. Vanwege de aanzienlijke onderbesteding op groot onderhoud in 2017 heeft de 
kascommissie gevraagd welke financiële buffer de penningmeester minimaal 

noodzakelijk acht voor de VVE en welke consequenties dit zou kunnen hebben 
voor de jaarlijkse ledenbijdrage. De penningmeester geeft aan dat de 

onderbesteding naar 2018 uitgestelde werkzaamheden groot onderhoud betreft 
en niet zal leiden tot bijstelling van het meerjarig onderhoudsplan. Het betreft 

derhalve een noodzakelijke opbouw van de reserve voor groot onderhoud. 

Volgens de penningmeester is de buffer niet te hoog en niet te laag.  
   

     



De kascommissie geeft ook dit jaar een groot compliment aan de penningmeester voor 

zijn zeer inzichtelijke en degelijke wijze van rapporteren.  
 

Tenslotte nog het volgende: Frans Mom heeft 5 jaar deel uitgemaakt van de 
kascommissie en treedt derhalve terug, zoals vorig jaar tijdens de ALV reeds is 

aangekondigd. Gerrit Jan Schep gaat nog even door. Het bestuur wordt daarom 

gevraagd een nieuw kascommissielid te werven voor de controle van de jaarrekening 
2018. 

   
Frans Mom 

Gerrit Jan Schep 
 


