
Van: Th.M. van der Kroon  
Aan: bestuur VVAB t.b.v. ALV  
Betreft: VVAB Jaarrekening 2020 
Reactie op concept-jaarrekening 
Kasstroomoverzicht 2020 
Reactie penningmeester op verslag van de Kascommissie 

Amsterdam, dinsdag 7 september 2021, 

Balans 
De verzochte specificatie van de (debetzijde van de) balans is aan de kascie gegeven door 
inzage van de bankafschriften en hun saldo ultimo 2020. 
De voorraad geschenkboeken bedroeg tegen aankoopprijs per 1 januari 2020 € 4.998,- en 
kon gemotiveerd verlaagd worden met € 998,- tot€ 4.000,- nu volgens het periodieke 
overzicht van het VVAB Ledenbestand er 93 nieuwe leden zich in 2020 hebben aangemeld. 
Het verlies van leden door vertrek/overlijden/wanbetaling/opzegging bedroeg helaas meer 
dan de aanwas van nieuwe leden. 

In mijn eerder verstrekte toelichting op de cijfers heb ik al medegedeeld dat het saldo van 
de ING bankrekening (die apart voor de excursies en cursussen in het leven is geroepen)(op 
1 januari 2020) gelijk is aan de met omschrijving Excursiecommissie VVAB vermeld 
vermogen van dit onderdeel. 
Door de coronacrisis werd in 2021 excursie en cursusgelden terugbetaald en de in 2020 
verdiende honoraria cursusleider uitbetaald. 
De kascie is een overzicht overhandigd waaruit deze rechten en plichten van de 
Excursiecommissie blijkt. 
Volgens datzelfde overzicht blijkt dat alle Excursieactiviteiten 2020 zijn afgesloten met 
een bescheiden positief saldo van € 124,- 

De veronderstelling, zoals geuit door de kascie dat alle contributies tot en met 2020 zijn 
geïnd is niet juist. 
Immers, de financiële administratie staat los van de ledenadministratie waarbij in de 
financiële administratie de ONTVANGST van de contributies wordt geregistreerd, niet op 
basis van de ledenadministratie verzonden uitnodiging tot betaling. 
Gezien het geringe jaarbedrag van de contributie zal het kostentechnisch nooit nut 
hebben  om naast aanmaningen een incassobureau in te huren voor de wanbetalers. 
Doordat ELK jaar geen rekening wordt gehouden met (te) laat betaalde contributies zal dit 
zeker (bij een dalend ledenbestand) geen materiële invloed hebben op het resultaat van 
het verslagjaar. 

Kasstroomoverzicht 
Separaat doe ik het kasstroomoverzicht toekomen. 
Hetwelk voor zich spreekt. 

Th. M. van der Kroon 
penningmeester 


