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________________________________________________________________________ 

 

 
Beste leden,  

 
 

De kascommissie heeft op 4 maart jl. met de penningmeester, Wouter de Kruijff, het 
financiële verslag over het boekjaar 2018 besproken.  

 

De kascommissie heeft met ingang van deze controle een andere samenstelling. Nieuw 
tot de commissie, ter vervanging van Frans Mom, is toegetreden Suzanne Uittenbogaard. 

 
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 
2018 en dat beheer en boekhouding in orde zijn bevonden. 

 
De kascommissie stelt de leden voor, het Financieel Jaarverslag 2018 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 2018 en begroting 2019 
aan het SAG voorgelegd. Op het moment van de kascontrole heeft het SAG 

hierop nog niet gereageerd. Bij navraag door de penningmeester bleek onze 
contactpersoon bij het SAG niet meer in functie te zijn. Naar verwachting zal het 

SAG binnenkort een nieuwe contactpersoon aanwijzen.   

3. Sinds 2012 heeft het Poortgebouw zonnepanelen op het dak. Rekening houdend 
met een lagere energierekening van Greenchoice en verrekeningen met twee 

huishoudens die op de zonnepanelen zijn aangesloten, is er over 2018 een 
inverdieneffect op de zonnepanelen van ongeveer €4.200 (na aftrek van 

onderhoudskosten). Dat is een rendement van ongeveer 8% op onze investering 
in zonnepanelen (€52.500).  

De penningmeester merkte op dat de opbrengst nog hoger zou kunnen zijn als 

we een derde huishouden aansluiten op de zonnepanelen. In 2018 werd teveel  
opgewekte stroom tegen een zeer lage opbrengst teruggeleverd aan 

Greenchoice.  
4. Tijdens de kascontrole van vorig jaar is besproken hoe de tekenbevoegdheid van 

de penningmeester en binnen het bestuur is geregeld. De kascommissie zag op 

dat moment geen aanleiding om het bestuur te adviseren hiervoor aanvullende 
afspraken te maken. Niettemin heeft de penningmeester ingevoerd dat 

overboekingen naar zijn privérekening nu getekend worden door een collega 
bestuurder. Dit komt overigens zelden voor. In 2018 i.v.m. contante betaling van 

het diner van de ALV en de aanschaf van een softwarepakketje voor de incasso. 
Grote rekeningen i.v.m. groot onderhoud worden overigens altijd voor akkoord 

getekend door het ‘bouwbestuurslid’.  

5. M.i.v. 2019 verandert de wetgeving op de fiscale aftrek voor Rijksmonumenten. 
Vanaf dit jaar zijn de kosten niet meer aftrekbaar van de inkomstenbelasting, 

maar moet achteraf subsidie aangevraagd worden op onderhoudsuitgaven. Het 
bestuur heeft hierover voor de leden een notitie opgesteld. Het bestuur stelt in 



deze notitie de leden voor dit centraal voor de VVE te regelen en haar hiervoor te 

mandateren. 
De kascommissie ondersteunt deze werkwijze van harte. 

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

minimaal noodzakelijk acht voor de VVE en welke consequenties dit zou kunnen 

hebben voor de jaarlijkse ledenbijdrage.  
Inmiddels heeft een groepje leden onderzoek gedaan naar de servicekosten en 

het gewenste eigen vermogen van de VVE. Het bestuur heeft naar aanleiding 
daarvan voorgesteld aan de leden de servicekosten te verlagen met 23% m.i.v. 

2019.  
Gevraagd naar het niveau van het gewenste eigen vermogen geeft de 

penningmeester aan gemiddeld minimaal €100.000 in kas te willen hebben voor 

onderhoud en eventuele calamiteiten. 
7. Op dit moment heeft de VVE een eigen vermogen van bijna €210.000. De 

penningmeester geeft aan dat hierop vrijwel nihil rente wordt ontvangen. De 
bankkosten zijn op dit moment zelfs hoger dan de te ontvangen rente. De 

penningmeester stelt daarom voor alle papieren correspondentie met de banken 

af te schaffen. Dat scheelt iets in de bankkosten. 
Gevraagd naar de mogelijkheden om het vermogen beter te laten renderen geeft 

de penningmeester aan geen voorstander van beleggen of andere vormen van 
rendementsverhoging te zijn. De kascommissie is het daarmee eens.  

Wellicht dat de aanschaf van extra zonnepanelen op het Poortgebouw te 
overwegen valt, omdat deze investering geheel in eigen beheer van de VVE valt 

en een interessant rendement oplevert voor de vereniging. 

      
De kascommissie geeft dit jaar wederom een groot compliment aan de penningmeester 

voor zijn zeer inzichtelijke en gedegen wijze van rapporteren.  
 

Suzanne Uittenbogaard 

Gerrit Jan Schep 


