
Aan:  VVE Willemina, 

Van:  Kascommissie  

Onderwerp: Financieel verslag 2015 
Datum:  19 januari 2016 

________________________________________________________________________ 
 

 

Beste leden,  
 

 
De kascommissie heeft op 19 januari jl. met de penningmeester, Wouter de Kruijff, het 

financiële verslag over het boekjaar 2015 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 

2015 en dat beheer en boekhouding in orde zijn bevonden. 
 

De kascommissie stelt dan ook voor, het Financieel Jaarverslag 2015 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. In 2015 heeft op de begroting in totaal een aanzienlijke onderbesteding 

plaatsgevonden van €52.000, waarvan €43.000 op groot en klein onderhoud. De 

kascommissie verzoekt het bestuur op basis van een geactualiseerd meerjarig 
onderhoudsplan toe te lichten of deze onderbesteding louter uitgestelde 

werkzaamheden betreft of dat er mogelijk ook sprake is van een structurele 
besparing. In het laatste geval adviseren wij te overwegen om de servicekosten 

te verlagen.  

2. De grootste onvoorziene uitgave in 2015 betrof het herstel van de poortdeuren. 
In totaal is in 2014/2015 €20.017,96 uitgegeven aan dit herstel. Helaas is de 

restaurateur vorig jaar failliet gegaan. De deuren zijn door de curator buiten het 
faillissement gehouden en de afrondende werkzaamheden zijn overgenomen 

door een nieuwe aannemer Bambam. Verwacht wordt dat er nog ongeveer 3.000 

kosten gemaakt moeten worden om het restauratiewerk af te ronden en de 
deuren weer terug te plaatsen. 

3. De betalingsdiscipline van de servicekosten is goed. Vrijwel alle leden betalen nu 
via een automatische incasso. 

4. De jaarlijkse verrekening met het SAG (gezondheidscentrum) loopt goed. 
5. Vorig jaar adviseerden wij de financiën van sociale evenementen, zoals de 

boekenmarkt, voortaan via de penningmeester en daarmee via de boekhouding 

van de VVE te laten lopen. Wij hebben vastgesteld dat dit advies inmiddels is 
opgevolgd.     

6. Sinds 2012 hebben we zonnepanelen op het dak. Omdat de terug-leverantie van 
stroom aan het energienet groter is dan de afname voor de gemeenschappelijke 

ruimten zijn er in 2014 twee huishoudens op de zonnepanelen aangesloten. Met 

deze huishoudens zijn afspraken gemaakt over verrekening van het 
energieverbruik waarvoor speciale meters geplaatst zijn. Volgens de 

penningmeester verloopt deze verrekening soepel.  
7. De penningmeester heeft toegezegd in de toelichting op de jaarrekening 

voortaan jaarlijks (cumulatief) te rapporteren hoeveel is terugverdiend van de 
investering in de zonnepanelen.  

8. Uit de uitgaven 2015 leiden wij af dat er in 2015 geen (schoonmaak)onderhoud 

heeft plaatsgevonden van de zonnepanelen. Dit was wel begroot.  
9. De financiën van de wachtlijst met adspirantleden zijn opgeschoond en onder 

controle.  



10. De penningmeester heeft aangegeven dat er incidenteel nog misverstand bestaat  

of zaken deel uitmaken van de gemeenschappelijke zaken van de vereniging, of 

deel uitmaken van het privé-deel van de appartementseigenaar. Dit is bepaald in 
het modelreglement waarop de ondersplitsing van de vereniging is gebaseerd. 

Daarom roepen wij de bewoners op bij mankementen, of herstel waterschade 
altijd eerst met het bestuur/de penningmeester contact op te nemen om hierover 

duidelijkheid te krijgen. 

     
Tenslotte sluiten wij af met een groot compliment aan de penningmeester voor zijn zeer 

inzichtelijke en degelijke wijze van rapporteren.  
   

Frans Mom 
Gerrit Jan Schep 

 

 


